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Confi ra mais uma entrevista da série: “Legislati vo de Pindamonhangaba: de 2021 a 
2024”. O entrevistado desta edição foi o José Carlos Gomes, o Cal, do Republicanos. 
Todos os candidatos eleitos em 2020 terão o mesmo espaço na série.

POLÍCIA

Consumidor 
de Pinda é 
contemplado 
com prêmio de 
R$ 2 milhões 
da Nota Fiscal 
Paulista  

O sorteio de dezembro do 
programa da Nota Fiscal Pau-
lista contemplou um morador 
de Pindamonhangaba (que 
concorreu com 13 bilhetes 
eletrônicos). Em comemo-
ração ao Natal, o prêmio 
principal foi multi plicado por 
dois e o consumidor recebe-
rá R$ 2 milhões – da 145ª 
edição – que sorteou também 
prêmios no valor de R$ 500 
mil; de R$ 100 mil; de R$ 50 
mil; de R$ 10 mil; de R$ 5 mil 
e de R$ 1 mil.

Justiça Eleitoral 
diploma prefeito, vice 
e vereadores eleitos

A Justiça Eleitoral de Pinda-
monhangaba realizou na tarde 
da última quarta-feira (16) a 
Cerimônia de Diplomação do 
Eleitos no último pleito de 15 de 
novembro. Em virtude do mo-
mento de pandemia, o ato, pre-
sidido pelo Juiz Eleitoral, Hélio 
Aparecido Ferreira de Sena, foi 
realizado de forma virtual, po-
dendo os eleitos imprimir os 
diplomas digitalmente assina-
do no site do Tribunal Regional 
Eleitoral.

PÁG. 3

Prefeito reeleito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, recebeu a Diplomação 
(formato virtual) ao lado da primeira-dama Cláudia Vieira Domingues

Novo mosaico artí sti co traz mais valorização para a Bica da Galega
O novo Mosaico Artí s-

ti co da Bica da Galega, 
conhecida no passado 
como Chafariz da Ga-
lega, foi inaugurado 
ofi cialmente na manhã 
desta quinta-feira (17) 
revitalizando esse impor-
tante atrati vo turísti co 
de Pindamonhangaba.

Parti ciparam do ato 
o vice prefeito Ricardo 
Piorino, o subprefeito de 
Moreira César, Nilson 
Luis, o secretário de Cul-
tura e Turismo, Alcemir 
Palma; adjunta da pasta, 
Ana Lúcia Gomes, vere-
adora Gislene Cardoso, 
vereador eleito Cal, 
arti sta Cláudia Blanco 
e população em geral 
moradora da região.

Policial Militar é 
deti do com R$ 522 
mil em espécie em SP

Um PM do estado do Rio de 
Janeiro, de 38 anos, e um homem 
com antecedentes criminais por 
associação criminosa e estelionato 
foram deti dos pela Polícia Militar de 
São Paulo últi ma terça-feira (15), na 
rodovia Dutra, EM Pindamonhan-
gaba. A quanti a de R$ 522 mil em 
dinheiro foi encontrada em maleta 
portada pela dupla. 

PÁG. 2

“Festi val de Marchinhas 
Virtual 2021” tem 
inscrições abertas

PÁG. 7

Ginásti ca Rítmica fatura 
medalhas na “11ª Copa 
de GR do Estado de SP”

PÁG. 7

10PÁG. 

11ª Cia de Engenharia 
de Combate Leve tem 
novo comandante

Divulgação

Divulgação
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Editorial

É fato que 2020 tem sido um ano bem atípico. Mais 
especifi camente desde que essa crise sanitária – e 
econômica – se instaurou, a rotina da maioria das pessoas 
no mundo foi alterada. 

Por mais que a gente escute que é preciso ouvir fontes 
ofi ciais, sempre haverá boatos; fake news – notícias falsas 
–; politicagem e estórias das mais variadas para confundir 
a população; sobretudo, nas redes sociais.

É cada postagem e “artigo” que lemos que não sabemos 
se a crise tem a ver com saúde física, mental ou de índole...

Há desinformação, sim. Assim como há excesso de 
informação; e também há pessoas que agem de má fé 
para “lucrar” ou simplesmente, se “divertir à custa” de 
inocentes.

Em todas as esferas: municipais, estaduais e federais 
é tanto decreto que anula decretos anteriores; são tantas 
normas e sugestões voláteis – que deixam o cidadão 
comum confuso e inseguro, claro.

Se a saúde física anda abalada, a emocional se 
deteriora em meio à enxurrada de informação, que vem de 
todos os lados. 

Mas há uma saída ou uma alternativa mais amena 
no meio de todo esse caos provocado pela pandemia 
do coronavírus: ouça mais a ciência! Valorize os 
pesquisadores! Leia artigos científi cos! Compare ações 
entre os países que alcançaram resultados mais sólidos! 
Acesse fontes ofi ciais e continue usando máscara!

Covid-19: é preciso 
ouvir a ciência! 
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OS BICHOS DANÇARINOS

O sorteio de dezembro do 
programa da Nota Fiscal Pau-
lista contemplou um morador 
de Pindamonhangaba (que 
concorreu com 13 bilhetes ele-
trônicos). Em comemoração ao 
Natal, o prêmio principal foi 
multiplicado por dois e o con-
sumidor receberá R$ 2 milhões 
– da 145ª edição – que sorteou 
também prêmios no valor de R$ 
500 mil; de R$ 100 mil; de R$ 50 
mil; de R$ 10 mil; de R$ 5 mil e 
de R$ 1 mil.

No sorteio exclusivo para as 
entidades, o programa premiou 
cinco instituições com R$ 100 
mil: o Lar do Velhinho (Votupo-
ranga); o Instituto Verdescola 
(São Paulo); a Instituição Assis-
tencial Meimei (São Bernardo 
do Campo); a Associação Faça 
Sua Parte (São Paulo); e a Apae 

Consumidor de Pinda é contemplado com 
prêmio de R$ 2 milhões da Nota Fiscal Paulista  

(Santa Rosa de Vi-
terbo). Outras 50 
instituições foram 
sorteadas com 
prêmios de R$ 10 
mil, somando o 
valor de R$ 1 mi-
lhão.

Concorreram 
consumidores ca-
dastrados que fi -
zeram compras 
em agosto de 2020 
e solicitaram a inclusão do CPF/
CNPJ no documento fi scal. No 
total o programa distribuiu 655 
prêmios que somam R$ 7,7 mi-
lhões.

Sobre o resultado
O resultado está disponível 

no site: portal.fazenda.sp.gov.
br/servicos/nfp . Acesse o siste-
ma com o CPF e a senha cadas-

trada e clique na aba Sorteios 
> Visualizar Sorteios Para con-
correr, o consumidor que pede 
a Nota Fiscal Paulista deve se 
cadastrar no site do programa 
e aderir ao regulamento. Uma 
vez feito o aceite às regras dos 
sorteios, não há necessidade de 
repetir a adesão, que vale para 
todas as extrações.

A Vigilância Epidemiológi-
ca de Pindamonhangaba di-
vulgou, na quinta-feira (17), 48 
casos novos de covid-19 e 20 
pacientes recuperados.  Os no-
vos casos são de moradores dos 
seguintes bairros: Alto do Car-

Boletim Epidemiológico: Pinda registra 48 novos 
casos e 20 pacientes recuperados de covid-19

Um policial militar do estado 
do Rio de Janeiro, de 38 anos, e 
um homem com antecedentes 
criminais por associação crimi-
nosa e estelionato foram deti-
dos pela Polícia Militar de São 
Paulo última terça-feira (15), 
na rodovia Dutra, EM Pindamo-
nhangaba. A quantia de R$ 522 
mil em dinheiro foi encontrada 
em maleta portada por dupla. 

O homem teria deixado o 
estado do Rio e partido rumo a 
Campinas, município paulista, 
quando despertou a curiosida-

Policial militar é detido com 
R$ 522 mil em espécie em SP

Divulgação/PMSP

PM suspeitou da procedência de veículo com vidros escurecidos que 
transitava na rodovia

doso, Araretama, Azeredo, Bem 
Viver, Boa Vista, Campinas, Cas-
tolira, Centro, Cidade Jardim, 
Cidade Nova, Crispim, Cruz Pe-
quena, Eduardo Silva, Goiabal, 
Jardim Rosely, João Tamborin-
deguy, Mantiqueira, Maria Au-

rea, Maricá, Mombaça, Morum-
bi, Padre Rodolfo, Parque das 
Nações, Parque das Palmeiras, 
Parque São Domingos, Santa 
Cecília, Santana, Terra dos Ipês, 
Triangulo, Vila Rica, Vila São 
Benedito e Vila Suíça. 

Os pacientes recuperados 
são dos bairros: Alto do Cardo-
so, Araretama, Azeredo, Bela 
Vista, Bem Viver, Boa Vista, 
Campo Alegre, Cícero Prado, 
Jardim Eloyna, Jardim Rosely, 
Laerte Assunção, Lago Azul, 
Maria Aurea, Moreira Cesar, 
Morumbi, Pasin e Vila São José. 

Com esses números, Pinda 
chega a 3536 pacientes testa-
dos positivos para coronavírus 
desde o início da pandemia na 
cidade. Hoje, temos 57% de ocu-
pação de leitos de enfermaria 
e 37% de ocupação de leitos de 
UTI, somando redes pública e 
particular. 

De acordo com o ‘Plano 
São Paulo’, Pindamonhangaba 
está na fase amarela. Todos os 
cuidados devem ser tomados: 
evite aglomerações, use más-
cara, higienize as mãos cons-
tantemente. Faça a sua parte e 
proteja-se!

de dos policiais militares ao ser 
visto em veículo com vidros es-
curos. Segundo declaração da 
PM, o meio milhão em espécie 
pertencia a um empresário que 
usaria o valor para comprar 
gado na cidade de destino.

O valor foi apreendido e os 
homens foram encaminhados 
à delegacia de Pindamonhan-
gaba, onde explicaram a ori-
gem do dinheiro. Após serem 
detidos e prestarem depoi-
mento na delegacia, eles fo-
ram liberados.

Aos domingos, íamos à casa 
da vovó materna onde, depois do 
café da tarde, nos reuníamos na 
sala de estar para ouvirmos re-
miniscências. Ainda me lembro, 
muito bem, quando ela contou:

- Eu era menina. O circo apa-
receu na cidade desfi lando car-
retas, trailers e, numa pequena 
jaula, o agitado fi lhote de gorila. 
Soube depois que era um anão 
fantasiado. Sobre uma das car-
retas, o casal de contorcionistas 
se exibia e gritava o nome do 
circo. Assim que fi ncaram es-
tacas e levantaram a lona, pa-
lhaços saíram pelas ruas anun-
ciando que, quem decifrasse os 
enigmas do dono do circo, ga-
nharia ingressos.

- Enigmas? Quais eram os 
enigmas, vó? – Questionei.

- Foi o que perguntei ao pa-
lhaço gorducho, dentuço e de-
sengonçado. Ele me olhou com 
olhos de peixe morto, enfi ou a 
mão no bolso e tirou um fruto.

- Fruto? Qual fruto, vó? – 
Quis saber minha irmã caçula.

- Banana. 
- Banana? - Admirou-se meu pai.
Vovó continuou:
- Perguntei se a banana es-

tava relacionada aos enigmas. 

Proseando
Maurício Cavalheiro

O autor é escritor, membro da APL-
Academia Pindamonhangabense 

de Letras e da UBT-União 
Brasileira de Trovadores – seção 

Pindamonhangaba. Colaborador no 
jornal Tribuna do Norte desde 1986

Ele disse que não; que o fruto 
era sobremesa do macaco...  hi-
dráulico, e riu. Em seguida, en-
fi ou a mão noutro bolso e reti-
rou um objeto.

- Qual objeto? – Questiona-
mos ao mesmo tempo.

- Borrifador de água. Per-
guntei, novamente, se era uma 
pista sobre os enigmas. Ele dis-
se: “Não, não. Isso faz parte do 
espetáculo. Quer ver como fun-
ciona?”. Direcionou o borrifa-
dor na direção de meu rosto e 
apertou. Fechei os olhos espe-
rando o banho, que não acon-
teceu.

- Que sorte, mamãe! 
- Pois é, fi lha. Ele disse: “En-

tupiu outra vez. Me ajuda a con-
sertar?” Analisei o borrifador, 
girei a tampa emperrada, mirei 
no rosto do palhaço e apertei. 
Adivinhe o que aconteceu?

- Chuáááá! O palhaço se mo-
lhou – Concluiu minha outra irmã.

Vovó gargalhou tão escanda-
losamente, que a dentadura es-
capuliu e foi se esconder debai-
xo da mesa. Sem se importar, 
prosseguiu com a boca murcha:

- Chamei o palhaço de bocó e 
disse que duvidava da existên-
cia de enigmas que oferecessem 

ingressos. Com as mãos espal-
madas me pediu calma. Em se-
guida, vasculhou bolsos do ca-
saco até encontrar cartõezinhos 
com o nome do circo. Neles es-
tavam escritos os enigmas.

- E quais eram os enigmas? 
Conta logo, vó. – Insisti.

- Mais ou menos assim: 
“Dos animais bailarinos, três 

fugiram. Descubra quem são os 
fujões e ganhe ingressos para o 
espetáculo de estreia. As pistas 
são: 

1 - Na quarta nota musical o 
animal rodopia.

2 – O leão dormindo no col-
chão do quarto.

3 – Animal que adora Carlos 
Gardel, mais gíria de comida.”

E, enquanto tentávamos resol-
ver os enigmas, vovó concluiu:

- Ganhei os ingressos.

Quer ganhar um panetone? 
Então seja a primeira 
pessoa a me enviar a 
resposta correta do enigma 
do Proseando de hoje.

Meu WhatsApp: 
99735 0611

Aproveito o ensejo para 
desejar-lhes boas festas. 
Deus abençoe vocês!



Nesta edição, a série “Legislativo de Pindamonhangaba: de 2021 a 2024” 
entrevista José Carlos Gomes, o Cal, vereador eleito pelo Republicanos.
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“Legislativo de Pindamonhangaba: de 2021 a 2024”

Justiça Eleitoral diploma prefeito, vice e vereadores eleitos
A Justiça Eleitoral de Pinda-

monhangaba realizou na tarde 
da última quarta-feira (16) a 
Cerimônia de Diplomação do 
Eleitos no último pleito de 15 de 
novembro. Em virtude do mo-
mento de pandemia, o ato, pre-
sidido pelo Juiz Eleitoral, Hélio 
Aparecido Ferreira de Sena, foi 
realizado de forma virtual, po-
dendo os eleitos imprimir os 
diplomas digitalmente assina-
do no site do Tribunal Regional 
Eleitoral.

Em sua primeira experiência 
como Juiz Eleitoral da Comarca 
de Pindamonhangaba, Dr. Hé-
lio Sena ressaltou em sua fala 
o enorme desafio em realizar 
as eleições municipais em meio 
da pandemia e ao mesmo tem-
po garantir a livre manifestação 
dos eleitores com menor risco 
à saúde deles. “Num momento 
de grave adversidade, mas que 
conseguimos manter a demo-
cracia viva, atuante e vibrante 
com o comparecimento de mais 
de 86 mil eleitores às urnas, com 
rigor na segurança sanitária. 

Ele agradeceu o trabalho 
dos mesários e apoiadores, que 
trabalharam por 12 horas com 
dedicação, bem como aos fun-
cionários da Justiça Eleitoral, 
profissionais das escolas requi-
sitadas, ao Ministério Público, 
Polícia Civil, Polícia Militar e 
Guarda Civil Metropolitana, que 
colaboraram na manutenção da 
ordem do pleito. Dr. Hélio fina-
lizou desejando um profícuo 
mandato aos eleitos. “Que seja 
um mandato iluminado com 
muita sabedoria e concórdia, de 
forma que nossa Pindamonhan-
gaba continua no seu caminho 

de prosperidade”, finalizou.
Em seguida, anunciou os ve-

readores eleitos e diplomados: 
Herivelton Moraes (PT) Carlos 
Eduardo Moura (PL), Regina 
Daniel Santos (PL), Julio César 
Souza (PODEMOS), Felipe Gui-
maraes (PODEMOS), Rogério 
Ramos (PODEMOS), Marco Au-
rélio Mayor (PSDB), Jose Carlos 
Gomes (PRB), Renato Guima-
rães (PV), Gilson Candido (PP) e 
Francisco Norberto de Moraes 
(PP).

Em nome dos vereadores 
eleitos, o candidato mais vota-
do, Herivelton Vela destacou 
a importância da data. “O mo-
mento é para esquecer as di-
vergências para trabalhar pelo 
melhor para o município, pois 
os eleitos terão uma missão 
grande de fiscalizar e retribuir 
o apoio recebido nas urnas”.

Em seguida, o Juiz Eleitoral 
anunciou a diplomação do pre-
feito reeleito Isael Domingues 
(PL) e do vice-prefeito Ricardo 
Piorino (PSL), que estiveram 
juntos durante o ato, no Gabi-
nete do Prefeito acompanhados 
de Claudia Maria Vieira Domin-
gues e Patrícia Amadei.

Em seu discurso, o prefeito 
Isael Domingues parabenizou 
a condução do processo eleito-
ral que aconteceu de maneira 
harmônica no município e res-
saltou o seu companheirismo e 
fidelidade junto ao vice-prefeito 
Ricardo Piorino. “Implantamos 
um ritmo intenso de trabalho 
com divisão de tarefas e respei-
to mútuo. Começamos e termi-
namos junto um mandato, e o 
melhor: renovamos essa parcei-
ra para mais um ciclo, algo iné-

dito na história política de Pin-
damonhangaba. Agora estamos 
calejados e com mais capacida-
de para o novo mandato”

Isael também frisou em seu 
discurso o desejo de manter um 
relacionamento respeitoso com 
a próxima Câmara de Vereado-
res. “Respeito a divisão dos po-
deres, irei trabalhar sempre pela 
união dos dois poderes, já fui 

vereador e sei das dificuldades. 
Nossos técnicos estão à disposi-
ção para fazer a interlocução e 
acolher as demandas dos nossos 
vereadores. Nossa porta do gabi-
nete estará sempre aberta para 
a conversa”, afirmou o prefeito, 
que finalizou desejando boas 
festas e Feliz Natal a todos.

Foram emitidos também o 
diploma dos seguintes vereado-

res suplentes: Aitlon Magalhães 
“Gari” (PRB), Gislene Cardoso 
(PODEMOS), Fabio Duarte (PO-
DEMOS), Ewerton Chinaqui 
(PRB), Rodrigo Godoy (PODE-
MOS), Natanel dos Santos (PL), 
Carlos Fernando Reis (PODE-
MOS), Francisco Costa (PV), José 
Maria Rodrigues (PV), Ademir 
Ferraz (PL) e Antônio Alves da 
Silva (PV).

1 - Quem é José Carlos Gomes, o Cal? 
Nasci e fui criado em Coruputuba, onde aprendi a viver e trabalhar em comunidade.  Eu tenho 63 

anos. Sou casado, pai de dois filhos e avô de três netas. Trabalho desde os meus 14 anos e sempre vivi 
em Pindamonhangaba – cidade pela qual sou apaixonado. Sou formado em pedagogia e atuo na vida 
pública desde 1983. A partir de então, fui vereador por cinco vezes, uma vez subprefeito de Moreira 
César e uma vez vice-prefeito de Pinda. Retorno agora como vereador pelos próximos quatro anos, 
indo para o sexto mandato sempre trabalhando por uma cidade melhor.

2 - Por que você quis ser vereador, novamente?
Nos últimos quatro anos estive fora da vida pública e muitas pessoas vieram me procurar para re-

tornar à Câmara. Quando assumi como suplente, em agosto do ano passado, encontrei um plenário 
divido por problemas que não visavam o bem do município. Diante disso, notei que poderia utilizar 
minha experiência para trabalhar de forma ainda mais incisiva por Pinda e buscar soluções para os 
problemas do dia a dia da nossa cidade. É por isso que quero trabalhar nesta gestão em parceria com 
os demais vereadores e com a população: construindo, a cada dia, uma nova Pinda.

3 - Quando se “descobriu” político?
Em 1983, a convite do então prefeito, Dr. João Bosco Nogueira, ingressei na subprefeitura de Mo-

reira César como supervisor de obras. Neste cargo, pude conhecer mais de perto as necessidades do 
povo. Após um ano de muita dedicação, e aprendendo com os funcionários, fui nomeado subprefeito de 
Moreira, cargo que desempenhei até 1987. Em 1992, fui eleito vereador com uma votação considerada 
histórica para época. Neste período, atuei como presidente da Câmara de 1993 a 1994. Fui eleito nova-
mente para o Legislativo em 1996. Depois, vice-prefeito em 2000. Retornei como vereador nas eleições 
de 2004, 2008 e 2012 e agora volto novamente com o mesmo desejo de trabalhar pela nossa cidade.

4 - Quais serão suas principais áreas de atuação?
Quero batalhar para vencer os desafios pós-pandemia, gerando emprego e renda. Desejo ainda 

zerar a fila de espera por exames e cirurgias, realizando parcerias para possibilitar mutirões de saú-
de. Não vou me esquecer também da segurança e da mobilidade urbana em nosso município. Vamos 
viabilizar tudo isso buscando parcerias estaduais e federais, como eu sempre fiz. Com carinho e res-
ponsabilidade, vou deixar meu gabinete de portas abertas para a população, pois quero representar 
cada morador de nossa amada Pindamonhangaba.

5 - O que o munícipe pode esperar do seu novo mandato? 
Bastante trabalho! Temos muito que fazer pela frente e a população é nossa maior aliada, apon-

tando as necessidades e as áreas que mais precisam de nossa atenção. Por isso mesmo quero traba-
lhar em parceria com o munícipe, ouvindo, dialogando e buscando soluções para a melhoria da qua-
lidade de vida em nossa cidade, com mais emprego, mobilidade, saúde e segurança. E reforço mais 
uma vez: meu gabinete sempre estará aberto para acolher a todos. Também quero utilizar as redes 
sociais para estar ainda mais próximo de você. Estou no facebook.com/cal.pinda e no Instagram @
cal.pinda. Quero utilizar a internet para facilitar ainda mais nossa comunicação!

6 - Para você, quais devem ser as características de uma pessoa 
pública? 

As pessoas públicas, sobretudo aquelas que são eleitas para representar a população, devem tra-

balhar sempre com uma política séria e transparente, baseada 
na escuta, na acolhida e na ação em favor de todos. Sempre 
pautei assim minha vida e é desta forma que vou continuar tra-
balhando pelos próximos quatro anos.

7 - Deixe uma breve mensagem 
a seus eleitores e à população de 
Pindamonhangaba:  

Agradeço ao espaço dado nesta entrevista. É uma honra 
muito grande estar nas páginas do jornal Tribuna do Norte – 
que é um dos mais antigos jornais impressos ainda em ativida-
de no Brasil. Sem dúvida, uma grande riqueza da nossa Pinda-
monhangaba. Também não posso deixar de agradecer ao apoio 
recebido na eleição do dia 15 de novembro. Sinto-me muito feliz 
e honrado pela votação obtida. Por isso, reforço meu compro-
misso com você que, assim como eu, ama Pindamonhangaba: 
quero trabalhar por você e com você! Que 2021 traga novos ru-
mos para o mundo e ainda mais progresso para Pinda. Um feliz 
Natal e um próspero Ano Novo para todos!

Cláudia Vieira Domingues e Patrícia Amadei acompanharam a Diplomação do prefeito Isael Domingues e 
do vice, Ricardo Piorino, reeleitos em novembro de 2020
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DECRETO LEGISLATIVO N° 04, DE 10 
DE DEZEMBRO DE 2020.
Concede o Título de CIDADÃO 
PINDAMONHANGABENSE.

VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, 
usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, promulga o seguinte Decreto 
Legislativo:

  
Art. 1º Fica concedido o Título de CIDADÃO 

PINDAMONHANGABENSE ao Deputado Esta-
dual ANTONIO DE SOUSA RAMALHO pelos 
relevantes serviços prestados ao Município de 
Pindamonhangaba.

Art. 2° A entrega do diploma correspondente 
à honraria de que trata o artigo anterior, será 
entregue ao homenageado em data a ser 
agendada pelo autor da homenagem.

Art. 3° As despesas decorrentes com a 
execução deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de dotações próprias do orçamento 
vigente.

Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação.

       
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2020.

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2018, de autoria do Vereador 
Rafael Gof�i Moreira.
Publicado no Departamento Legislativo.

DECRETO LEGISLATIVO N° 05, DE 10 
DE DEZEMBRO DE 2020.
Concede o Título de CIDADÃO 
PINDAMONHANGABENSE.

VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, 
usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, promulga o seguinte Decreto 
Legislativo:

  
Art. 1º Fica concedido o Título de 

CIDADÃO PINDAMONHANGABENSE ao Sr. 
BENEDITO MOREIRA POMBO JÚNIOR, pelos 
relevantes serviços prestados ao Município de 
Pindamonhangaba.

Art. 2° A entrega da homenagem de que 
trata o artigo anterior ocorrerá em data a ser 
agendada pelo autor da homenagem.

Art. 3° As despesas decorrentes com a 
execução deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de dotações próprias do orçamento 
vigente.

Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação.
       

Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2020.

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2019, de autoria do Vereador 
Janio Ardito Lerario.
Publicado no Departamento Legislativo.

DECRETO LEGISLATIVO N° 07, DE 10 
DE DEZEMBRO DE 2020.
Concede o Título de CIDADÃO 
PINDAMONHANGABENSE.

VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, 
usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, promulga o seguinte Decreto 
Legislativo:

  
Art. 1º Fica concedido o Título de CIDADÃO 

PINDAMONHANGABENSE ao Sr. RAFAEL GOFFI 
MOREIRA, pelos relevantes serviços prestados 
ao Município de Pindamonhangaba.

Art. 2° A entrega da homenagem de que 
trata o artigo anterior ocorrerá em data a ser 
agendada pelo autor da homenagem.

Art. 3° As despesas decorrentes com a 
execução deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de dotações próprias do orçamento 
vigente.

Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação.
       

Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2020.

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2020, de autoria do Vereador 
Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas.
Publicado no Departamento Legislativo.

DECRETO LEGISLATIVO N° 06, DE 10 
DE DEZEMBRO DE 2020.
Concede o Título de MÉRITO 
LEGISLATIVO.

VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, 
usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, promulga o seguinte Decreto 
Legislativo:

  
Art. 1º Fica concedido o Título de MÉRITO 

LEGISLATIVO ao Sr. JOSÉ ALEXANDRE FARIA 
pelos relevantes serviços prestados ao Município 
de Pindamonhangaba e ao Estado de São Paulo.

Art. 2° A entrega do diploma correspondente 
à honraria de que trata o artigo anterior, será 
entregue ao homenageado em data a ser 
agendada pelo autor da homenagem.

Art. 3° As despesas decorrentes com a 
execução deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de dotações próprias do orçamento 
vigente.

Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação.
       

Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2020.

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2020, de autoria do Vereador 
Rafael Gof�i Moreira.
Publicado no Departamento Legislativo.

DECRETO LEGISLATIVO N° 08, DE 10 
DE DEZEMBRO DE 2020.
Concede o Título de CIDADÃO 
PINDAMONHANGABENSE.

VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, 
usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, promulga o seguinte Decreto 
Legislativo:

  
Art. 1º Fica concedido o Título de CIDADÃO 

PINDAMONHANGABENSE ao Sr. RAUL ARDITO 
LERARIO pelos relevantes serviços prestados ao 
Município de Pindamonhangaba.

Art. 2° A entrega do diploma correspondente 
à honraria de que trata o artigo anterior, será 
entregue ao homenageado em data a ser 
agendada pelo autor da homenagem.

Art. 3° As despesas decorrentes com a 
execução deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de dotações próprias do orçamento 
vigente.

Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação.
       

Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2020.

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2020, de autoria do Vereador 
Felipe César - FC.
Publicado no Departamento Legislativo.

EXTRATO – CARTA CONVITE N° 01/2020
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que se acha aberto Carta Convite nº 01/2020 – 
Processo de Compra nº 44/2020 – Tipo Menor Preço Global, que trata da Contratação de empresa destinada 
à execução dos serviços para fornecimento e montagem de estruturas metálicas, vidros e portas com molas 
de piso, em ambos os lados do plenário, conforme croquis, no plenário da Sede da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, nos moldes do Termo de Referência. A abertura dos envelopes ocorrerá às 09h00 do dia 
30/12/2020. Os interessados no referido Convite poderão obtê-los no site  www.pindamonhangaba.sp.leg.
br ou solicitar à Comissão de Licitações, na sede da CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, 
no horário de 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, sendo que para participar do Convite deverá obedecer 
ao item 5.2.1 do referido Convite. Informações complementares pelo telefone (12)3644-2250, das 08h00 às 
12h00 e das 13h30 às 17h30. O edital estará disponível pelo site www.pindamonhangaba.sp.leg.br sem ônus.

A Câmara de Pindamonhangaba 
promoveu nesta quarta feira, dia 16 de 
dezembro, no plenário do Palácio Le-
gislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 
Alckmin” a sua 45ª sessão ordinária de 
2020 e nesta reunião plenária os vere-
adores apreciaram, debateram e vota-
ram 8 itens que estavam na Ordem do 
Dia e outros 5 projetos que foram inclu-
ídos após as assinaturas e os trâmites 
regimentais.

Utilidade Pública
O primeiro projeto a ser apreciado 

foi o Projeto de Lei n° 40/2017, do ve-
reador Felipe César - FC, que “Declara 
de Utilidade Pública Municipal a ASSO-
CIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO MER-
CADO MUNICIPAL, FEIRANTES E AM-
BULANTES DE PINDAMONHANGABA”. 
O documento foi aprovado por unani-
midade. Assim, pelo artigo 1º do proje-
to, “�ica declarada de utilidade pública 
municipal a Associação Civil denomina-
da ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES 
DO MERCADO MUNICIPAL, FEIRANTES 
E AMBULANTES DE PINDAMONHAN-
GABA, com sede no município de Pin-
damonhangaba, nos termos da Lei Mu-
nicipal n° 1860/1983”. 

Alterações em 
Leis Ordinárias
Na sequência, o plenário deliberou 

aprovar - pela totalidade dos votos dos 
vereadores presentes - o Projeto de Lei 
n° 58/2019, do vereador Rafael Gof�i 
Moreira, que “Acrescenta o artigo 71-A 
na Lei Ordinária Municipal n° 5.751, 
de 24 de fevereiro de 2015, para dar 
poderes ao Advogado constituído, de 
autenticar cópias reprográ�icas de do-
cumentos nos casos em que especi�ica”. 
Com a aprovação, o artigo 71-A �icou 
assim constituído: “O documento em 
cópia, juntado aos autos, poderá ser 
declarado autêntico pelo Advogado 
constituído. Parágrafo único. Em sen-
do impugnada, motivadamente, a au-
tenticidade da cópia juntada, a parte 
que a produziu será intimada para 
apresentar cópias devidamente au-
tenticadas ou o original, no prazo de 
15 (quinze) dias, cabendo ao secretá-
rio ou membro da comissão, proceder 
à conferência e certi�icar a conformi-
dade entre esses documentos”. 

Outro projeto com a mesma �inali-
dade foi o Projeto de Lei n° 122/2020, 
do vereador Janio Ardito Lerario, que 
“Altera a Lei n° 5.602, de 19 de dezem-
bro de 2013, que ‘Autoriza a criação de 
Distrito Empresarial, concede incen-
tivos �iscais e outros bene�ícios às so-
ciedades empresariais que vierem a se 
instalar no Município e dá outras provi-
dências’”.O projeto também foi aprova-
do por unanimidade. E a redação �icou 
assim: Art. 1° Fica alterada a alínea “f ’ 
do Art. 2° da Lei n° 5.602/2013, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° (...)
f- participação comunitária pre-

vista por parte da empresa a ser ins-
talada, sendo 50% (cinquenta por 
cento) do montante destinado aos 
projetos aprovados pelo Conselho 

45ª Sessão Ordinária: Projeto que declara de 
“Utilidade Pública” a Associação de Comerciantes 
do Mercado Municipal, Feirantes e Ambulantes é 
aprovado pelos vereadores de Pindamonhangaba

Plenário confirmou, ainda, a aprovação de outros 7 projetos que
estavam listados na Ordem do Dia da sessão e de mais 5 inclusões

Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA) e pelo Conse-
lho Municipal do Idoso (CMI)”. 

Segundo o vereador, o presente pro-
jeto de lei busca alterar a Lei para que 
uma parte da participação comunitária 
prevista por parte da empresa a ser 
instalada no município seja destinada 
a projetos aprovados pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) e Conselho Mu-
nicipal do Idoso (CMI), que se destacam 
no atendimento desses nossos muníci-
pes, muitos em condições de vulnerabi-
lidade. 

E, por último, o plenário aprovou o 
Projeto de Lei n° 192/2019, do verea-
dor Ronaldo Pinto de Andrade – Ronal-
do Pipas, que “Altera a Lei Municipal n° 
6.254, de 18 de setembro de 2019, que 
‘Denomina de LIDIA CONCEIÇÃO PE-
REIRA ALVES – LIDIA GAÚCHA o AMA 
– Abrigo Municipal de Animais de Pin-
damonhangaba”. A alteração está conti-
da no artigo 1º: “Com a transformação 
do Abrigo Municipal de Animais em 
CEPATAS (Centro de Proteção e Aten-
dimento aos Animais) �ica mantida a 
denominação de “Lídia Conceição Pe-
reira Alves - Lídia Gaúcha”. 

Denominação 
de logradouro público
Os vereadores aprovaram também 

o Projeto de Lei n° 134/2020, do vere-
ador Roderley Miotto Rodrigues, que 
“Denomina uma Travessa no Lotea-
mento Paulino de Jesus II de PROFES-
SORA LUCI CAMARGO DE OLIVEIRA”.

Biogra�ia
Luci Camargo de Oliveira nasceu em 

29 de maio de 1953, em Pindamonhan-
gaba, tinha 65 anos e era casada com 
Célio Aparecido de Oliveira e tinha 3 
�ilhos. Professora aposentada, era �ilha 
de Paulino de Jesus e Isabel Dias de Je-
sus. Faleceu em 8 de setembro de 2018.

Festivais Turísticos
Gastronômicos
Na sequência dos trabalhos, o ple-

nário debateu, analisou e aprovou - 
por unanimidade - o Projeto de Lei n° 
138/2020, da vereadora Gislene Cardo-
so - Gi, que “Institui no Calendário O�i-
cial de Eventos do Município de Pinda-
monhangaba, FESTIVAIS TURÍSTICOS 
GASTRONÔMICOS: Festival Tropeiro e 
Festival Junino”. Desta forma, os even-
tos passam a fazer parte do Calendário 
O�icial de Eventos. Os “FESTIVAIS TU-
RÍSTICOS GASTRONÔMICOS” �icaram 
assim estipulados: Festival Tropeiro 
a ser realizado anualmente no último 
domingo do mês de maio e o Festival 
Junino a ser realizado anualmente no 
último domingo do mês de junho. 

Título de 
Cidadão Pindamonhangabense
A seguir, os vereadores aprovaram 

pela totalidade de votos, o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 04/2020, do 
vereador Carlos Moura - Magrão, que 
“Concede Título de CIDADÃO PINDA-
MONHANGABENSE”. O referido título 
foi concedido ao Excelentíssimo Senhor 
Dr. Isael Domingues, prefeito do muni-

cípio, pelos relevantes serviços presta-
dos à população de Pindamonhangaba. 

Projeto de Resolução
Fechando a tarde de votações, os 

parlamentares aprovaram - por una-
nimidade - o Projeto de Resolução n° 
12/2018, do vereador Rafael Gof�i Mo-
reira, que “Acresce o artigo 141-A ao 
Regimento Interno dispondo sobre a 
obrigatoriedade da presença de intér-
prete da Língua Brasileira de Sinais, 
em todos os eventos públicos o�iciais 
da Câmara de Vereadores de Pindamo-
nhangaba”. A justi�icativa do vereador 
para o projetos está na Lei Federal n° 
10.436 de 24 de abril de 2002 dispõe 
em seu teor que: “Deve ser garantido, 
por parte do poder público em geral e 
empresas concessionárias de serviços 
públicos, formas institucionalizadas de 
apoiar o uso e difusão da Língua Bra-
sileira de Sinais - Libras como meio de 
comunicação objetiva e de utilização 
corrente das comunidades surdas do 
Brasil”.

Inclusões
Em conformidade com o Regimento 

Interno da Casa, o plenário incluiu na 
votação dos trabalhos nesta sessão or-
dinária mais 5 projetos. 

O primeiro a ser votado foi o PL nº 
144/2020 de autoria do vereador Feli-
pe César - FC que “Declara de Utilidade 
Pública a Associação Atlética Abdala 
Sports”. O projeto recebeu aprovação 
unânime dos vereadores.

Na sequência, o Projeto de Lei nº 
145/2020, do vereador Rafael Gof�i 
Moreira que “Inclui no Calendário O�i-
cial de Eventos do Município o ‘Dia dos 
Carros Tunados e Rebaixados’ “ foi ana-
lisado pelos parlamentares e aprovado 
por unanimidade. Com a aprovação o 
evento deverá ser realizado no dia 11 
de setembro de todo ano em Pindamo-
nhangaba.

Logo a seguir, o plenário aprovou - 
por 10 votos a zero - o PL nº 146/2020, 
também de autoria do vereador Rafael 
Gof�i Moreira, que “Institui e inclui no 
Calendário O�icial de Eventos do Mu-
nicípio o ‘Dia da Reforma Protestante’ 
“. O evento incluido no calendário será 
comemorado, anualmente, no dia 31 de 
outubro.

O quarto projeto apreciado pelo 
plenário foi o Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 03/2020, de autoria do verea-
dor Carlos Moura - Magrão que concede 
a “Comenda João Carlos de Oliveira” à 
senhora Ketiley Batista, por sua signi-
�icante atuação no atletismo no ano de 
2019, sendo a campeã brasileira dos 
100 metros com barreiras no Troféu 
Brasil de Atletismo, destacando o nome 
de Pindamonhangaba em nível nacio-
nal.

E, fechando a votação dos projetos 
incluídos na pauta de votação, os vere-
adores aprovaram - por unanimidade 
- o Projeto de Decreto Legislativo nº 
10/2020, de autoria do vereador Os-
valdo Macedo Negrão - Professor Os-
valdo - que concede o Título de Cidadão 
Pindamonhangabense ao senhor Carlos 

Eduardo de Moura - Magrão pelos rele-
vantes serviços prestados ao município 
de Pindamonhangaba.

Título de 
Cidadão Pindamonhangabense
No �inal da sessão ordinária, o vere-

ador Ronaldo Pinto de Andrade - Ronal-
do Pipas promoveu a entrega do Título 
de Cidadão Pindamonhangabense ao 
advogado e também vereador, Rafael 
Gof�i Moreira, pelos relevantes servi-
ços prestados ao Município de Pinda-
monhangaba. A homenagem foi conce-
dida através do Decreto Legislativo nº 
07/2020, de 10 de dezembro de 2020. 

Recesso 
Ordinário
Após a realização da 45º sessão or-

dinária de 2020, a Câmara de Pindamo-
nhangaba entra em recesso ordinário a 
partir de 21 de dezembro e deve reto-
mar os trabalhos legislativos em 25 de 
janeiro de 2021. Mesmo com o recesso 
parlamentar, as atividades administra-
tivas e o atendimento ao público nos 
gabinetes dos vereadores e na Admi-
nistração da Casa Legislativa perma-
necem com os horários inalterados, ou 
seja, de segunda à sexta-feira, das 8 às 
12 horas e das 13h30 às 17h30.
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Pindamonhangaba segue 
brilhando nas disputas da gi-
nástica rítmica. No último fim 
de semana, as meninas coman-
dadas pela professora Simo-
ne Rosa, participaram da “11ª 
Copa de Ginástica Rítmica do 
Estado de São Paulo”. A compe-
tição, mais uma vez, foi realiza-
da de forma online seguindo as 
orientações sanitárias em tem-
pos de pandemia.

“Não foi fácil, em todas as 
categorias tinha mais de 60 
meninas, só no Mirim que 
tinha menos, mais foi muito 
bom para a ginástica rítmica 
de Pindamonhangaba, pois 
estamos fechando o ano com 
chave de ouro, graças a Deus, 
estamos colhendo os frutos 
de muito trabalho e dedica-
ção das meninas”, destacou 
Simone.

O ciclista Otávio Bulgarelli, 
integrante da equipe de ciclis-
mo de Pindamonhangaba (Fun-
vic/Semelp/Gelog), conquis-
tou,neste mês, em Campos do 
Jordão, o terceiro título conse-
cutivo do L’Étape Brasil by Tour 
de France, prova com 107 quilô-
metros. Bulgarelli conseguiu se 
desgarrar após a subida da últi-
ma montanha e abriu vantagem 
para cruzar a linha de chegada 
em 3h04min35. A segunda colo-
cação ficou para Felipe Fossati 
(3h05min02) e o terceiro para 
Guilherme Couto (3h06min50).

A prova com 2.330 metros 
de altimetria acumulada teve 
trechos com chuvas e muita ne-
blina. Mesmo com atenção re-
dobrada, Otávio Bulgarelli bai-
xou em mais de dois minutos a 
marca do ano passado, que era 
de 3h07min02.

‘Foi um ano mais difícil com 
competidores mais fortes. Mas 
dessa vez cheguei solo (sem 
photofinish), pois estava mais 

Jovens lutadores conquistam 
pódios em Mundial de Jiu Jitsu

Cinco judocas brasileiros 
medalhistas olímpicos que 
marcaram seus nomes na 
história do esporte recebe-
ram uma homenagem espe-
cial da Confederação Brasi-
leira de Judô, na terça-feira 
(15), em Pindamonhangaba, 
onde acontece o treinamento 
de campo da seleção brasilei-
ra. 

Sarah Menezes (ouro em 
Londres 2012), Tiago Camilo 
(prata em Sydney e bronze 
em Pequim 2008), Flavio Can-
to (bronze em Atenas 2004), 
Leandro Guilheiro (bronze 
em Atenas 20014 e Pequim 
2008) e Carlos Honorato 
(prata em Sydney 2000) fo-
ram promovidos à Faixa 
Vermelha e Branca 6º Dan, 
ostentando, a partir de ago-
ra, o título de Kôdansha. Ao 
lado deles, esteve também o 
presidente da Federação de 
Judô do Rio Grande do Nor-
te, Tibério Maribondo, que 

Ginástica Rítmica fatura medalhas 
na “11ª Copa de GR do Estado de SP”

Resultados conquistados pela equipe
Categoria Mirim – Mãos Livres
1º lugar – Thays Silva
Também participaram as ginastas Melissa, Olívia e Nikolly

Categoria Pré-Infantil – Mãos Livres
1º lugar – Nicolly Brandino
2º lugar – Jamilly Santos
5º lugar – Bianca Rofolfo
Categoria Infantil – aparelho Bola
2º lugar – Giovana Silva
3º lugar – Júlia Victória Silva
4º lugar – Gabriela Corrêa

Categoria Juvenil – aparelho Bola
1º lugar – Isabela Louzada
4º lugar – Maria Gabriela Silva
5º lugar – Mariana Corrêa Ciclista de Pindamonhangaba 

vence o L’Étape Brasil

preparado. A experiência falou 
mais alto. Consegui atacar no 

final e saí vencedor”, comemo-
rou Otávio Bulgarelli.

A atleta 
de Pindamo-
nhangaba, Ga-
briela Vieira 
Pereira, de 12 
anos, conquis-
tou, no último 
domingo (13), 
a medalha de 
ouro na cate-
goria Infanto 
Juvenil A Su-
per Pesado do 
Campeonato 
Mundial de 
Jiu-Jitsu Es-
portivo, pro-
movido pela 
Confederação 
Brasileira de 
Jiu-Jitsu (CBJ-
JE), em Cam-
pinas (SP).

No campe-
onato, ainda 

Judocas medalhistas olímpicos são homenageados em Pinda

Cerimônia de outorga reuniu ídolos do judô e autoridades no dojô da seleção em Pindamonhangaba

Lara Monsores/CBJ

se destacaram os irmãos de Gabriela, também 
lutadores de Pinda, Maria Clara Campos Biondi 
e João Guilherme Vieira Pereira. Eles conquis-
taram lugares no pódio das categorias Infanto 
Juvenil A Extra Pesadíssimo e Infanto juvenil B 
Pesadíssimo.

Divulgação

Divulgação/Ciclismo Pindamonhangaba

Divulgação

também recebeu sua promo-
ção ao 6º Dan.  

Em cerimônia reservada e 
restrita apenas aos homenage-
ados, seguindo os cuidados de 

prevenção à Covid-19, os no-
vos Kôdansha receberam das 
mãos do presidente da CBJ, Sil-
vio Acácio Borges, do gestor de 
Alto Rendimento, Ney Wilson 

Pereira, e do gestor das Equi-
pes de Base, Marcelo Theotô-
nio, suas faixas e certificados. 

A honraria é um reconhe-
cimento inédito da CBJ a ex

-atletas que dedicaram grande 
parte de suas vidas ao judô e ti-
veram relevante contribuição 
para o desenvolvimento e evo-
lução da modalidade no Brasil.
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Fotos: Arquivo pessoal

Aniversário do Príncipe 

No último dia 11, o Davi completou dois anos de vida e sua madrinha man-
dou um recadinho pra ele: “Davi, desejamos a você muitas alegrias e saúde 
nesta vida que só está começando... Feliz 2 anos de vida!!!” Carinhosamente, 
Tia Cata e Tio Beto.

Parabéns à Marlene!

No dia 19 de dezembro, Marlene 
Muassab comemora mais um ano de 
vida ao lado dos familiares e dos amigos. 
Na festa não faltará o bisneto Bernardo.

Sabedoria e paz
Para a sempre sorridente Regina Celi Fonse-

ca, a ‘Rê’. Ela celebrou mais um ano de vida na 
quarta (16) e recebeu o carinho do esposo Már-
cio; dos fi lhos Aline, Marina, Mariana e Júnior; 
da nora Josy, dos genros Anderson, Matheus e 
Raul e das netas Ana Luíza e Helena. Todos os 
amigos desejam saúde e paz. 

Já são 93 primaveras
A ‘aboelita’ da Cecília e do Fernando 

celebra 93 primaveras neste sábado (19). 
Ela recebe os parabéns dos seus bisnetos, 
dos seus netos Alexandre e Adriana; dos 
seus fi lhos ‘Nico’ e Ademir; das suas no-
ras Elizabeth e Maria; da sua irmã Cida e 
de todos os sobrinhos e familiares. 

Tudo de lindo 

Para a linda Lívia de Fátima Fialho 
Monteiro, que completou 17 anos no dia 
11 de dezembro. Ela recebe o carinho dos 
avós: Nécio Pereira, Berenice, Joaquim; 
dos primos, primas, tios, tias e de todos 
os familiares e amigos.

Muita luz e alegria 
Na vida de Antônio Carlos de Ma-

cedo Giúdice (secretaria de Esportes) 
que completou mais uma primavera no 
último dia 15. Seus colegas de trabalho, 
familiares e amigos desejam um novo 
ano repleto de saúde, de paz e de muitas 
bênçãos. 

 Tudo de bom 
Para Rodrigo Cândido, aniversariante 

dessa quinta-feira, 17. Ele celebrou ao 
lado da esposa Pollyana, e recebe os pa-
rabéns de todos os amigos e familiares, 
em especial, da irmã Cristiane, do cunha-
do Alexandre, e da sobrinha Isabelle.  

Em dose dupla
Esta semana, dois servidores do 

jornal Tribuna do Norte celebraram 
a vida: Irineu Conceição (foto acima), 
no dia 14, e Paulo Flauzino, no dia 15 
(na foto abaixo com a esposa Masé). 
Os familiares e os amigos, em espe-
cial a equipe do jornal desejam muita 
saúde, alegria e sabedoria para os 
aniversariantes. 

Niver da princesa
Izabel Lavínia Fialho e Silva Ribeiro 

dos Santos comemorou quatro primave-
ras no dia 16 de dezembro. Ela recebeu 
os parabéns dos avós: Nécio Pereira, Léia 
e Pedro; e também da tia Maria e dos 
irmãos, Lívia, Gabriel, Enzo e Kamila. 

Novo ciclo
Completou mais um ano de vida no último sábado, dia 12, Marcelo Bala-

rin. Ele recebeu os cumprimentos de todos os familiares e amigos, em especial 
do amigo Ricardo Flores.

Felicidades!
Quem aniversariou no último dia 12 

de dezembro foi a fi scal da Vigilância 
Sanitária, Vânia Silva. Ela recebeu as 
felicitações dos seus colegas  de trabalho 
e dos familiares.

Feliz aniversário, Gabi!
Gabriele Eloyse fez aniversário nessa 

quinta (17). “Que Deus te abençôe!”, são os 
votos do seu pai Luiz Carlos, da sua mãe 
Franciane, da sua irmã Lúcia Helena e da 
sua avó Maria Helena.

Tudo de bom!
Ao lado dos familiares e amigos, co-

memorou mais um aniversário, no dia 16 
de dezembro, a Patrícia Ronconi.

Felicidades, Patrícia!
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geral
Novo mosaico 
artístico traz 
mais valorização 
para a Bica da 
Galega

O novo Mosaico Artístico 
da Bica da Galega, conheci-
da no passado como Chafa-
riz da Galega, foi inaugura-
do oficialmente na manhã 
desta quinta-feira (17) revi-
talizando esse importante 
atrativo turístico de Pinda-
monhangaba.

Participaram do ato o 
vice prefeito Ricardo Piori-
no, o subprefeito de Morei-
ra César, Nilson Luis, secre-
tário de Cultura e Turismo, 
Alcemir Palma; adjunta da 
pasta, Ana Lúcia Gomes, 
vereadora Gislene Cardoso, 

vereador eleito Cal, artista 
Cláudia Blanco e população 
em geral moradora da re-
gião.

O novo mosaico retrata a 
história e a finalidade para 
a qual a Bica da Galega era 
utilizada, revitalizando as-
sim um importante atrativo 
turístico da cidade. A ação 
de revitalizar o espaço, lo-
calizado logo na entrada do 
bairro Campo Belo, é uma 
ação do Departamento de 
Turismo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

A artista Cláudia Blanco 

e sua equipe participaram do 
ato e deram explicações sobre 
como o trabalho foi desenvol-
vido, recebendo cumprimen-
tos pelo trabalho realizado.

A ação teve participação 
da vereadora Gislene Cardo-
so que incentivou a realiza-
ção. “O local agora está mais 
apresentável, melhor ilumi-

nado, futuramente receberá 
câmera de monitoramento e 
agora as pessoas poderão vi-
sitar e tirar fotos, assim como 
outros pontos que foram re-
vitalizados pela atual gestão”, 
afirmou Gislene

Presente no evento, a 
família Beraldo morava 
há pouco metros da Bica 

e testemunhou a impor-
tância da obra. “Aqui era 
um ponto de encontro, 
passamos nossa infância 
aqui, temos muita história 
aqui e estamos satisfeitos 
em ver o espaço valoriza-
do como nunca foi antes”, 
afirmou o popular Boscão 
Beraldo.

“Janeiro Cultural” 
promove muita 
cultura e alegria 
online para Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através do Departa-
mento de Cultura, o Conselho 
Municipal de Cultura e o Gover-
no Federal promovem o evento 
“Janeiro Cultural”, do dia 2 a 31 
de janeiro, para começar 2021 
conhecendo produções dos ar-
tistas da cidade e com muita es-
perança de um novo ano.

Todos os dias do mês serão 
apresentados uma produção di-
ferente, como musicais, cênicas 
e dança.  As produções serão 
apresentadas online pelo You-
tube da Prefeitura.

A iniciativa utilizou o Plano 
de Ação dos Recursos da Lei 
Aldir Blanc para contratar 31 
artistas, grupos, bandas e técni-

cos para fazerem as gravações 
no Teatro Galpão no mês de de-
zembro. Diante da pandemia, 
essa ação está sendo uma forma 
de beneficiar estes trabalhado-
res que tiveram suas atividades 
prejudicadas durante o ano de 
2020.

O secretário de Cultura e 
Turismo, Alcemir Palma, 
fala de um novo ano e como 
podemos aproveitar a cultu-
ra da nossa cidade em casa. 
“Nada melhor do que co-
meçar o ano com a arte de 
Pindamonhangaba, com um 
formato onde vamos estar 
seguros e felizes em nossas 
casas. Que 2021 seja um óti-
mo ano”, afirmou.

“Festival de Marchinhas 
Virtual 2021” abre inscrições

Neste ano, a Tenaris em 
parceria com o FabLab do 
Sesi Taubaté, ofereceu aos 
alunos do 3º ano das tur-
mas de Mecânica e Informá-
tica da Etec João Gomes de 
Araújo, um curso de Robó-
tica onde os alunos tiveram 
a oportunidade de desenvol-
ver um robô guiado por luz 
direto das suas casas. 

Mesmo de forma remota 
os alunos puderam apren-
der um pouco mais sobre a 
indústria 4.0 com inovação 
e tecnologia, como mostram 
os alunos João Pedro e Luis 
Eduardo (foto).

O Festival de Marchinhas de 
Pindamonhangaba será virtual. 
As inscrições para o “14º Festi-
val Marchinhas Carnavalescas 
de Pindamonhangaba – Virtu-
al 2021” estão abertas a partir 
desta segunda-feira, dia 14 de 
dezembro, e seguem até no dia 
27 de janeiro de 2021. A inicia-
tiva da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Cultura, em fazer 
o festival virtual buscam inovar 
e não deixar morrer essa tradi-
ção em nossa cidade. 

No total, serão 20 marchi-
nhas selecionadas para apre-
sentação e o evento será reali-
zado virtualmente no canal do 
youtube da Prefeitura, de 13 a 
16 de fevereiro de 2021. A pre-
miação acontece no dia 16.

A seleção das composições 
será feita por pessoas indicadas 
pela Comissão Organizadora, 
com comprovada competência 
na área musical e carnavales-
ca. As inscrições serão realiza-
das somente online, pelo site 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

O secretário de Cultura e Tu-
rismo, Alcemir Palma, fala de 

como foi importante adaptar o 
evento para o próximo ano. “É 
importante buscar uma nova 
forma de celebrar a cultura car-
navalesca na cidade. Mesmo 

sendo online, o evento não per-
derá sua essência, objetivo e tra-
dição de divulgar e incentivar os 
compositores da nossa região”, 
afirmou.

Tenaris e Etec celebram 
conclusão de curso de Robótica 

Divulgação
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de ÓTICA CONQUISTA LTDA, representada por 
HERBERT SANTOS SILVA DE CARVALHO, em virtude do mesmo não ter sido encontrado 
nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária – PORTO 
SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, deverá Vossa Senhoria 
comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância 
em mora, correspondente à quantia de R$ 100.664,54 em 14/12/2020, além das despesas 
de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedor em 
decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas a escritura pública de venda e 
compra, mútuo com alienação fiduciária firmada em 08 de agosto de 2013, registrada sob o 
nº 07 nas matrículas nº 15.627 e 15.628, tendo por objeto os imóveis situados na AVENIDA 
ESTRADA MUNICIPAL S/Nº, LOTES 50 E 51, QUADRA 23, DO LOTEAMENTO SHANGRI-
LÁ, PINDAMONHANGABA-SP. O prazo para pagamento da dívida é de 30 dias (prazo em 
dobro conforme provimento nº 16/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São 
Paulo), a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual 
e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.

Pindamonhangaba, 14 de dezembro de 2020.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR

- Oficial Registrador -

Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2020
CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA
Reunião do Conselho Municipal 

de Cultura
Contamos com sua participação na 
próxima reunião deste CMC – Conselho 
Municipal de Cultura que, devido a 
pandemia, também será de forma virtual.
Data:  21 de dezembro - segunda
Horário: 19h
Local: on-line

Pauta:
- Carta/movimento dos artistas
- Definição data de Conferência
- Calendário 2021
- Análise revisão de perda de mandato de 
membro
- Informações aplicação Aldir Blanc 
- Ofício conjunto (CMC, CMPHAAP e 
CMPDCN)

WAGNER EDUARDO CONCEIÇÃO 
SOUZA - Presidente do Conselho 

Municipal de Cultura

                 MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                        ESTADO DE SÃO PAULO 

 
                  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
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Extrato de Parceria firmada entre Organização da Sociedade Civil e a Secretaria 

Municipal de Saúde 
 

Extrato de Parceria Termo de Colaboração Técnica e Financeira nº 043/2018 – 
Aditamento nº 01/2020 

Processo 
Administrativo 2308/2018 e 34285/2018 

Celebrantes 
Município de Pindamonhangaba / Secretaria Municipal de 
Saúde e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Pindamonhangaba - APAE 

Objeto 

Prevenção à deficiência, capacitação e integração à pessoa com 
deficiência à sociedade. Desenvolvendo ações nas áreas de 
saúde, educação e assistência social, construindo espaços 
favoráveis para inclusão socioeducativa, trabalho e lazer, dar-se-á 
necessidade dos atendimentos aos alunos/usuários bem como 
apoio terapêutico no nível individual/grupo. 

Vigência 01/01/2021 a 31/12/2021 
Valor R$ 240.000,00 
Data de Assinatura 16/12/2020 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                 MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                        ESTADO DE SÃO PAULO 

           
                     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
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EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO 

Regulamentada pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 

 

Em atendimento às disposições do Art. 32, parágrafo 1º da Lei Federal nº 

13.019/2014, a Secretaria Municipal de Saúde, dá publicidade aos relevantes fundamentos que 

justificam a inexigibilidade de chamamento público, para a execução do atendimento na área de 

saúde para a pessoa com sintomatologia da AIDS. 

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Nome: 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Pindamonhangaba - APAE 

CNPJ: 54.126.818/0001-84 

Endereço: 
Rua José Oliveira, nº 55, Crispim, Pindamonhangaba-SP, Cep: 

12.402-250 

Telefone: (12) 3642-1900 

E-mail: secretaria@apaepinda.org.br 

Presidente: Andrea Campos Sales Martins 

Responsável Técnico: Fabiana Barne Luiz Ferreira 

Objeto: 

Prevenção à deficiência, capacitação e integração à pessoa com deficiência 

à sociedade. Desenvolvendo ações nas áreas de saúde, educação e 

assistência social, construindo espaços favoráveis para inclusão 

socioeducativa, trabalho e lazer, dar-se-á necessidade dos atendimentos 

aos alunos/usuários bem como apoio terapêutico no nível individual/grupo – 

Termo de Colaboração Técnica e Financeira nº 043/2018 – Aditamento nº 
01/2020 

Complexidade: Média Complexidade 

Valor da Parceria: R$ 240.000,00 

Vigência 01/01/2021 a 31/12/2021 

Justificativa de 
Inexigibilidade de 
Chamamento Público 

O projeto em questão cumpre as exigências do artigo 31, da Lei 

Federal nº 13.019/2014, no qual é facultada a administração pública 

a inexigibilidade de chamamento “na hipótese de inviabilidade de 

competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da 

natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente 

puderem ser atingidas por uma entidade específica” e face a 

inegável relevância social da proponente. 

 

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 121, 
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

          Danilo Velloso, Secretário Adjunto de Administração, respondendo pela Secretaria Municipal 
de Administração, no uso da competência conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho 
de 2020, RESOLVE ALTERAR a composição  da comissão do Processo Administrativo Disciplinar 
nº 006/2020 - Processo Digital nº 9665/2020, para que passe a vigorar como: Thaiane Tercília 
dos Santos Vieira de Carvalho (Presidente), Patrícia Mara dos S. Almeida (Membro) e Talita de 
Lima Melo (Membro), para dar continuidade à apuração de indícios de lavrar autos de infração de 
trânsito de forma indiscriminada, sem atentar aos preceitos legais estabelecidos  tanto no Código 
de Trânsito Brasileiro quanto nas demais normas legais vigentes sobre o tema, conforme relatado 
no Processo Digital nº 9.665/2020, com fulcro no artigo 9º, inciso III, da Lei Municipal nº 5.751/2015.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2020.

Danilo Velloso
Secretário Adjunto de Administração 

Respondendo pela Secretaria Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 16 de dezembro de 2020.

SMA/ssf/Memo 39809/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.451, DE 03 DE 
DEZEMBRO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR 
o servidor Edson Yukio Hatakeyama, 
Engenheiro, para substituir a Diretora do 
Departamento de Planejamento, Sr.ª Luciana 
Ayuko Yui, durante o período em que a 
mesma encontrar-se em férias, de 30 de 
novembro a 19 de dezembro de 2020.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 30 de novembro de 2020.

Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

03 de dezembro de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios 
Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.452, DE 03 DE 
DEZEMBRO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o 
servidor André César Forgati, Engenheiro, 
para substituir o Diretor do Departamento 
de Obras Públicas, Sr. Luciano Carlos 
Domiciano, durante o período em que o 
mesmo encontrar-se em férias, de 23 de 
novembro a 12 de dezembro de 2020.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 23 de novembro de 2020.

Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 

03 de dezembro de 2020.                                                                                                   
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 11.037, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 2020. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e com fundamento na alínea 
“a”, § 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de 
novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, 
a pedido, o contrato de trabalho da servidora 
municipal  Rosely Silvana Moreira, pelo 
período de 02 (dois) anos a contar de 17 de 
dezembro de 2020.

Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 17 de dezembro de 2020.

Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Danilo Velloso
Secretário Adjunto de Administração 
Registrada e publicada na Secretaria 

Municipal de Negócios Jurídicos 
em 15 de dezembro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos

Controle 122/20 –  CONSTRUÇÃO DE MURO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o (Proprietária) JOSÉ RIBEIRO DE 
AGUIAR NETO, responsável pelo imóvel 
situado a AV THEODORICO CAVALCANTE 
DE SOUZA S/NR., Bairro  BOA VISTA,  
inscrito nesse município sob a sigla: 
NO110705020000, Quadra -- ,Lote --- para que 
efetue a CONSTRUÇÃO DE MURO do  referido 
imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos 
do mesmo, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 111° e 119º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 4° da lei 
2610 de 09/12/1991. Realizar atualização do 
cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado 
na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
NOT. Nº 2256-20  Valor R$ 4.180,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 123/20 - CONSTRUÇÃO 
DE CALÇADA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr. (a) JOSÉ RIBEIRO DE AGUIAR 
NETO,  responsável pelo imóvel, situado a AV 
THEODORICO CAVALCANTE DE SOUZA, s/
nº, Bairro BOA VISTA ,  inscrito no município 
sob a sigla NO110705020000, Quadra --, Lote 
--, para que efetue a Construção de Calçada  do 
referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 
3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da 
Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão 
executados pela Prefeitura que cobrará os 
custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR 
AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO 
AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.
NOT Nº 2255-20   Valor R$ 4180,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 123/20 - CONSTRUÇÃO 
DE CALÇADA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr. (a) JOSÉ RIBEIRO DE AGUIAR 
NETO,  responsável pelo imóvel, situado a AV 
THEODORICO CAVALCANTE DE SOUZA, s/
nº, Bairro BOA VISTA ,  inscrito no município 
sob a sigla NO110705020000, Quadra --, Lote 
--, para que efetue a Construção de Calçada  
do referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da 
Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão 
executados pela Prefeitura que cobrará os 
custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR AS 
INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO 
SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.
NOT Nº 2255-20   Valor R$ 4180,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 125/20 - CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr. (a) APPARECIDA ESTELLA 
SALGADO DE AGUIAR (JOSÉ RUBENS 
MARCONDES AGUIAR),  responsável 
pelo imóvel, situado a AV THEODORICO 
CAVALCANTE DE SOUZA, s/nº, Bairro BOA 
VISTA ,  inscrito no município sob a sigla 
NO110705020000, Quadra --, Lote --, para 
que efetue a Construção de Calçada  do 
referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 
3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da 
Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão 
executados pela Prefeitura que cobrará os 
custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR 
AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO 
AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.
NOT Nº 2257-20   Valor R$ 4180,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 126/20 –  CONSTRUÇÃO DE MURO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o (Proprietária), TRAJANO SALGADO 
NETO responsável pelo imóvel situado a AV 
THEODORICO CAVALCANTE DE SOUZA 
S/NR., Bairro  BOA VISTA,  inscrito nesse 
município sob a sigla: NO110705020000, 
Quadra -- ,Lote --- para que efetue a 
CONSTRUÇÃO DE MURO do  referido 
imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos 
do mesmo, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 111° e 119º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 4° da lei 
2610 de 09/12/1991. Realizar atualização do 
cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado 
na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
NOT. Nº 2263-20  Valor R$ 4.180,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 127/20 - CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr. (a) TRAJANO SALGADO 
NETO,  responsável pelo imóvel, situado a AV 
THEODORICO CAVALCANTE DE SOUZA, s/
nº, Bairro BOA VISTA ,  inscrito no município 
sob a sigla NO110705020000, Quadra --, Lote 
--, para que efetue a Construção de Calçada  
do referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 

10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da 
Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão 
executados pela Prefeitura que cobrará os 
custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR 
AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO 
AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.
NOT Nº 2260-20   Valor R$ 4180,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 128/20 –  CONSTRUÇÃO DE MURO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o (Proprietária), MARIA APPARECIDA 
DE AGUIAR DAMIÃO (GENTIL DAMIÃO) 
responsável pelo imóvel situado a AV 
THEODORICO CAVALCANTE DE SOUZA 
S/NR., Bairro  BOA VISTA,  inscrito nesse 
município sob a sigla: NO110705020000, 
Quadra -- ,Lote --- para que efetue a 
CONSTRUÇÃO DE MURO do  referido 
imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos 
do mesmo, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 111° e 119º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 4° da lei 
2610 de 09/12/1991. Realizar atualização do 
cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado 
na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
NOT. Nº 2261-20  Valor R$ 4.180,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 129/20 - CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr. (a) MARIA APPARECIDA DE 
AGUIAR DAMIÃO (GENTIL DAMIÃO),  
responsável pelo imóvel, situado a AV 
THEODORICO CAVALCANTE DE SOUZA, s/
nº, Bairro BOA VISTA ,  inscrito no município 
sob a sigla NO110705020000, Quadra --, Lote 
--, para que efetue a Construção de Calçada  do 
referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 
3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da 
Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão 
executados pela Prefeitura que cobrará os 
custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR 
AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO 
AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.
NOT Nº 2258-20   Valor R$ 4180,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 130/20 –  CONSTRUÇÃO DE MURO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o (Proprietária), JOSÉ RIBEIRO DE 
AGUIAR NETO responsável pelo imóvel 
situado a AV THEODORICO CAVALCANTE 
DE SOUZA S/NR., Bairro  BOA VISTA,  
inscrito nesse município sob a sigla: 
NO110705020000, Quadra -- ,Lote --- para que 
efetue a CONSTRUÇÃO DE MURO do  referido 
imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos 
do mesmo, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 111° e 119º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 4° da lei 
2610 de 09/12/1991. Realizar atualização do 
cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado 
na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
NOT. Nº 2256-20  Valor R$ 4.180,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 131/20 - CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr. (a) JOSÉ RIBEIRO DE AGUIAR 
NETO,  responsável pelo imóvel, situado a AV 
THEODORICO CAVALCANTE DE SOUZA, s/
nº, Bairro BOA VISTA ,  inscrito no município 
sob a sigla NO110705020000, Quadra --, Lote 
--, para que efetue a Construção de Calçada  do 
referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 
3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da 
Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão 
executados pela Prefeitura que cobrará os 
custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR 
AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO 
AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.
NOT Nº 2255-20   Valor R$ 4180,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 132/20 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a Sr. (a) LUIZ CARLOS DA SILVA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
EDUARDO DA SILVA NETO, S/Nº., 
Bairro MOMBAÇA, QUADRA 010, LOTE 
P-017,  inscrito nesse município sob a 
sigla SO110609017000, para que efetue a 
continuação da limpeza do terreno do referido 
imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos 
do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 
06 de novembro de 1990 alterada pela lei 
5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015.
Not  2500-20  Valor  R$ 522,50.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Ficam convocados os associados do Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de 
Pindamonhangaba, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 22 de 
Dezembro de 2020, as 18:00 horas(dezoito horas), em primeira convocação, ou as 18:30(dezoito 
horas  e trinta minutos), em segunda convocação, na Sede da Entidade, sito a Rua Barão de Itapeva 
nº 85, centro, Pindamonhangaba-SP, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 01- Leitura 
discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior; 02)- Deliberar sobre a previsão orçamentaria 
para exercício de 2021, acompanhado de suas peças contábeis; 03)- Parecer do Conselho Fiscal.                                

Pindamonhangaba, 14 de Dezembro de 2020
Henrique Alves Cazuo

Presidente.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 0005307-41.2012.8.26.0445. O Dr. Felipe Estevão de Melo Gonçalves, Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba/SP, Faz saber a Martha de Cássia Marques Gonçalves (CPF. 183.812.408-
08), que Fundação Hermínio Ometto lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 11.482,72 (outubro de 2011),
representada pelo Termo de Confissão de Dívida, firmado pelas partes, oriundo do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente, afixado e publicado. Pindamonhangaba, 26/10/20.

RESULTADO FINAL

112 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PINDAMONHANGABA
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ANEXO II
RESULTADO FINAL – CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA/SP
CANDIDATOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA 

RESULTADO FINAL

112 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PINDAMONHANGABA

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NASC. LP MA CG CURSO NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO 

1507462 BRUNO BRIET DA SILVA 410796323 18/08/1982 16 24 10 Apto 50 1º Aprovado

ANEXO III
RESULTADO FINAL – CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA/SP

CANDIDATOS PCDs – “PESSOA COM DEFICIÊNCIA”
Nº INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO POSIÇÃO

NÃO HOUVE CANDIDATOS PCDs – “PESSOA COM DEFICIÊNCIA” APROVADOS

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO 
RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
DO CONCURS PÚBLICO - EDITAL Nº 
001/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA/SP

O Prefeito do Município de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Senhor ISAEL 
DOMINGUES, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela legislação vigente, 
e mediante as condições estipuladas neste 
Edital, seus anexos e demais disposições 
legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o EDITAL 
DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
E CLASSIFICAÇÃO do CONCURSO PÚBLICO 
aberto pelo Edital nº 001/2019 – Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, apenas para 

o emprego de, AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE constantes no item 1.2 do Edital nº 
001/2019, de 07 de Junho de 2019, conforme 
as seguintes disposições: 

Art. 1º - Fica HOMOLOGADO o RESULTADO 
FINAL e a CLASSIFICAÇÃO DOS 
CANDIDATOS do Concurso Público aberto 
pelo Edital nº 001/2019 – Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, apenas para o emprego 
de, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE do 
item 1.2 do Edital nº 001/2019, de 07 de Junho 
de 2019, conforme os Anexos I, II e III deste 
Edital. 

I - O Anexo I deste Edital contém o resultado 
final e a classificação geral, de todos os 

candidatos inscritos às vagas da ampla 
concorrência e PcDs, no Concurso Público 
aberto pelo Edital nº 001/2019 – Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba.

II - O Anexo II deste Edital contém o resultado 
final e a classificação geral, de todos os 
candidatos inscritos às vagas da ampla 
concorrência, no Concurso Público aberto pelo 
Edital nº 001/2019 – Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.

III - O Anexo III deste Edital contém o resultado 
final e a classificação dos candidatos inscritos 
às vagas reservadas às Pessoas com 
Deficiência, no Concurso Público aberto pelo 
Edital nº 001/2019 – Prefeitura Municipal de 

Pindamonhangaba, em estrita observância ao 
critério estabelecido no capitulo 4. 

Art. 2° - Para a convocação dos candidatos 
aprovados será obedecida a classificação 
divulgada neste Edital de Homologação do 
Resultado Final e Classificação dos Candidatos 
e seus Anexos I, II e III, conforme estabelecido 
no Edital nº 001/2019.

Art. 3° - Este Edital entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba, 18 de Dezembro de 2020.
Isael Domingues

PREFEITO MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ANEXO I
RESULTADO FINAL – CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA/SP
LISTAGEM GERAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.449, DE 25 DE 
NOVEMBRO DE 2020.     

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a 
Sra. Lucyani Villela Monteiro Moreira, Oficial 
de Administração, para substituir o Diretor do 
Departamento de Controladoria Interna,  Sr. 
Lucílio Mendes Raposo, durante o período 
em que o mesmo encontrar-se férias, de 03 
a 12 de dezembro de 2020

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir 
de 03 de dezembro de 2020.

Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2020.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 25 de novembro de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO – DEPARTAMENTO DE 

MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA – SETOR DE CEMITÉRIO MUNICIPAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONCESSÃO DE SEPULTURA TEMPORÁRIA

ULTIMA NOTIFICAÇÃO
Considerando a Lei Municipal n° 1794 de 17 de fevereiro de 1982 que dispõe sobre os cemitérios 
públicos do município de Pindamonhangaba e baseado na portaria CVS 01/2011 - Coordenadoria 
de Controle de Doenças - Centro de Vigilância Sanitária. O Cemitério Municipal, respeitando todos 
os prazos legais e baseando-se no parecer da Secretária de Assuntos Jurídicos, nestes termos, 
notifica os concessionários TEMPORÁRIOS e/ou seus descendentes, caso queiram, terão o prazo 
de 30 dias a contar da data de publicação para proceder a exumação e translado dos restos mortais 
relacionados abaixo com o intuito de atender necessidade de urgência de sepulturas sociais do 
município.

Cemitério Municipal
Secretaria de obras e planejamento

Município de Pindamonhangaba

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO – DEPARTAMENTO DE 
MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA – SETOR DE CEMITÉRIO MUNICIPAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONCESSÃO DE SEPULTURA TEMPORÁRIA

Considerando a Lei Municipal n° 1794 de 17 de fevereiro de 1982 que dispõe sobre os 
cemitérios públicos do município de Pindamonhangaba e baseado na portaria CVS 01/2011 -
Coordenadoria de Controle de Doenças - Centro de Vigilância Sanitária. O Cemitério Municipal, 
respeitando todos os prazos legais e baseando-se no parecer da Secretária de Assuntos 
Jurídicos, nestes termos, notifica os concessionários TEMPORÁRIOS e/ou seus descendentes, 
caso queiram, terão o prazo de 30 dias a contar da data de publicação para proceder a exumação 
e translado dos restos mortais relacionados abaixo com o intuito de atender necessidade de 
urgência de sepulturas sociais do município.

ULTIMA NOTIFICAÇÃO

qu
ad

ra

Se
pu

ltu
ra

Concessionário Temporário Nome do Ultimo Falecido Data ultimo 
sepultamento

Data do 
vencimento da 

concessão

1 N 267 OSVALDO MACEDO NEGRÃO ANTONIO NEGRAO 18/jan/00 19/jan/05

2 N 288 SILVIA MARIA DOS SANTOS JOAQUIM CAXIAS DOS SANTOS 10/07/2017 10/07/2020

3 N 313 JOSE ADELCIO CABRAL ANTENOR CABRAL DE FARIA 06/mar/13 07/mar/18

4 N 318 ANTONIO CARLOS EMIDIO MAURI ROBERTO DE CARVALHO 04/out/13 05/out/18

5 N 320 ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS  JANDIRA PRADO COSTA 02/dez/16 02/dez/19

6 N 325 IRACEMA FÁTIMA DA CRUZ FARIA LUIZ CAETANO DOS SANTOS 08/06/2017 08/06/2020

7 N 361 FRANCISCO J. CONFALONE PASCHOAL MELITINO DA SILVA 11/out/15 27/out/20

8 I 361 ANA ROSA GARUFFE CLAUDIO AMORIM 23/jun/08 24/jun/13

9 I 363 MARGARETE CORREA DO NASCIMENTO JOSE CORREA MACEDO 11/jun/02 12/jun/08

10 I 365 ADEMAR MORETTO JACINTHO MORETTO 11/out/07 12/out/12

11 I 387 MARIA AUGUSTA OLIVEIRA JOAQUIM MARIANO 21/jan/11 22/jan/16

12 I 393 INALDO SOARES DE FREITAS LINDALVA DE JESUS MOREIRA 23/set/03 24/set/08

13 I 397 DANIEL RAMOS SAMUEL OBEDEL VITAL 15/mai/14 16/mai/19

14 I 404 MARIA DO CARMO RODRIGUES MARIA APARECIDA GARCIA 06/mar/10 07/mar/15

15 I 643 MARCO ANTONIO V. M DE CASTRO ANTONIO LAERCIO DE CASTRO 22/out/07 23/out/12

16 I 690 ROSEMERY MOREIRA DIAS ALZIRA DIAS DA SILVA  21/abr/17 21/abr/20

17 I 703 JULIANO MODESTO DE ARAUJO DELVAIR G. DE ARAUJO 13/abr/05 14/abr/10

18 I 717 LAURA JACINTO SIMOES ANTONIO SIMOES NETO 24/ago/01 24/ago/06

19 H 353A ALEXANDRE MOURAO MAFETANO JOSE ROBERTO MAFETANO 03/out/09 03/out/14

Cemitério Municipal
Secretaria de obras e planejamento

Município de Pindamonhangaba

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DEPINDAMONHANGA/SP
Resolução n° 59 de 1 de dezembro de 2020.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
competências
regimentais e atribuições conferidas pelo 
disposto Regimento Interno e demais leis que 
o regulamentam, considerando que:
o Conselho Municipal de Saúde de 
Pindamonhangaba em sua Vigésima Quarta 
Reunião Plenária
Ordinária, realizada em 18 de fevereiro de 
2020 às dezoito horas e trinta minutos, se 
reuniu tendo como pauta à Apresentação e 
Deliberação do SISPACTO 2020, tendo sido 
aprovado por unanimidade;
Não houve a emissão da resolução 
conforme determina a Lei que dispõe sobre 
a elaboração das resoluções e envio à 
Secretaria para publicação;
A elaboração das resoluções, são de 
responsabilidade do Conselho Municipal de 
Saúde em atendimento a referida Lei, tendo o 
seu não cumprimento prejuízo administrativo 
para Município e responsabilidade para o 
Conselho Municipal de Saúde e para o devido 

cumprimento da Lei o plenário do Conselho 
Municipal de Saúde de Pindamonhangaba; e
Considerando que houve a aprovação por 
unanimidade, da Apresentação e Deliberação 
do SISPACTO 2020, incluídas ressalvas 
no uso de suas competências regimentais, 
resolve :
Emitir a presente Resolução para sanar 
a omissão ocorrida, cumprindo assim o 
determinado em lei.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 - ADITAMENTO - 

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2020 ADIT. 01/2020 
(FUMCAD) 

 Processo Administrativo: Nº 35815/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Liceu Coração de Jesus 
 Objeto: Execução do Serviço de Escuta Especializada para Crianças 

e Adolescentes Vítimas e/ou Testemunhas de Violência, 
16 atendimentos/mês. 

 Prazo: 06 meses 
 Valor: R$ 50.000,02 
 Data da assinatura: 16/12/2020 
2 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 08/2020 ADIT. 01/2020 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 4625/2020 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação dos Salesianos 
Cooperadores de Pindamonhangaba 

 Objeto: Promover o desenvolvimento do Projeto Resgatando 
Vidas – Oficinas para Vidas, especificamente para 
despesas de auxílio (aquisição de bens e materiais 
permanentes) compreendidas no Plano de Trabalho. 

 Prazo: 07 meses 
 Valor: R$ 17.225,25 
 Data da assinatura: 16/12/2020 
3 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 09/2020 ADIT. 01/2020 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 4626/2020 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação dos Salesianos 
Cooperadores de Pindamonhangaba 

 Objeto: Promover o desenvolvimento do Projeto Resgatando 
Vidas – Oficinas para Vidas, especificamente para 
despesas de custeio compreendidos no Plano de Trabalho. 

 Prazo: 07 meses 
 Valor: R$ 94.789,15 
 Data da assinatura: 16/12/2020 
4 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 11/2020 ADIT. 01/2020 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 4628/2020 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação dos Salesianos 
Cooperadores de Pindamonhangaba 

 Objeto: Promover o desenvolvimento do Projeto Camerata Jovem 
– Transformação de Vidas por meio da Música, 
especificamente para despesas de custeio compreendidas 
no Plano de Trabalho. 

 Prazo: 07 meses 
 Valor: R$ 62.703,62 
 Data da assinatura: 16/12/2020 
5 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 12/2020 ADIT. 01/2020 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 4630/2020 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Instituto de Apoio ao Desenvolvimento 
Humano, Artes e Aprendizagem – IA3 

 Objeto: Promover o desenvolvimento do Programa de Educação 
para o Trabalho, especificamente para despesas de 
custeio compreendidas no Plano de Trabalho. 

 Prazo: 06 meses 
 Valor: R$ 82.650,89 
 Data da assinatura: 16/12/2020 
4 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 16/2020 ADIT. 01/2020 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 4646/2020 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação para o Auxílio da Criança e 
do Adolescente – Projeto Crescer 

 Objeto: Promover o desenvolvimento do Programa 
Transformando Vidas, especificamente para despesas de 
custeio compreendidas no Plano de Trabalho. 

 Prazo: 06 meses 
 Valor: R$ 55.151,80 
 Data da assinatura: 16/12/2020 
5 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 17/2020 ADIT. 01/2020 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 4649/2020 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Liceu Coração de Jesus 
 Objeto: Promover o desenvolvimento do Projeto Cursinho Pré-

Vestibular, especificamente para despesas com custeio 
compreendidas no Plano de Trabalho. 

 Prazo: 05 meses 
 Valor: R$ 14.000,00 
 Data da assinatura: 16/12/2020 
6 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 18/2020 ADIT. 01/2020 (FUMCAD) 

 Processo Administrativo: Nº 4650/2020 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação Pró Coalizões Comunitárias 
Antidrogas do Brasil. 

 Objeto: Promover o desenvolvimento do Projeto de Capacitação 
de Jovens na Prevenção Primária “Em Busca do Melhor”, 
especificamente para despesas de custeio compreendidas 
no Plano de Trabalho. 

 Prazo: 04 meses 
 Valor: R$ 24.400,00 
 Data da assinatura: 16/12/2020 

 



                      MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                                            ESTADO DE SÃO PAULO 
              SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 - ADITAMENTO - 

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020 ADIT. 01/2020 
(MUNICIPAL) 

 Processo Administrativo: Nº 37489/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Lar da Criança Irmã Julia 
 Objeto: A OSC executará na Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade serviço de Acolhimento Institucional para 
adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, na modalidade Abrigo 
Institucional, 20 vagas/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 386.027,82 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
2 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2020 ADIT. 01/2020 

(ESTADUAL) 
 Processo Administrativo: Nº 37492/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Lar da Criança Irmã Julia 
 Objeto: A OSC executará na Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade serviço de Acolhimento Institucional para 
adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, na modalidade Abrigo 
Institucional, 20 vagas/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 403.055,52 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
3 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2020 ADIT. 02/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 37248/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Serviço de Obras Sociais de 
Pindamonhangaba - SOS 

 Objeto: A OSC executará na Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade serviço de Acolhimento Institucional para 
pessoa em situação de rua, na modalidade Albergue, até 
15 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 173.838,98 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
4 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 38/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36267/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Pindamonhangaba - APAE 

 Objeto: Programa Socioassistencial de Proteção Social Básica para 
pessoas com deficiência, 41 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 154.005,84 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
5 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 39/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36266/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Pindamonhangaba - APAE 

 Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 
para pessoas com deficiência, idosas e seus familiares, 82 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 104.254,80 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
6 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 40/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36265/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Pindamonhangaba - APAE 

 Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 
para pessoas com deficiência, idosas e seus familiares, 123 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 156.382,20 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
7 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 41/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36229/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação Pindamonhangabense de 
Amor Exigente - APAMEX 

 Objeto: Programa Socioassistencial de Proteção Social Básica para 
famílias, 34 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 25.908,00 
 Data da assinatura: 15/12/2020 
8 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 42/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36275/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Casa Transitória Fabiano de Cristo de 
Pindamonhangaba 

 Objeto: Programa Socioassistencial de Proteção Social Básica para 
famílias, 156 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 118.872,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
9 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 43/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36235/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / ACCI Francisca Inácio Ribeiro – CCI 
Campinas 

 Objeto: A OSC executará na Proteção Social Básica Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos, 40 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 38.400,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
10 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 44/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36236/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / ACCI de Moreira César “Helena Bondioli 
Muassab” – CCI Moreira César 

 Objeto: A OSC executará na Proteção Social Básica Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos, 40 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 38.400,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
11 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 46/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36240/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Instituto de Apoio ao Desenvolvimento 
Humano, Artes e Aprendizagem – IA3 

 Objeto: Programa Socioassistencial de Proteção Social Básica para 
crianças e adolescentes, 125 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 205.485,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
12 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 47/2019 ADIT. 01/2020 

(FEDERAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36237/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Instituto de Apoio ao Desenvolvimento 
Humano, Artes e Aprendizagem – IA3 

 Objeto: A OSC executará na Proteção Social Básica Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 
adolescentes de 06 a 17 anos, 90 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 88.560,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
13 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 48/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36277/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Lar da Criança Irmã Julia 
 Objeto: A OSC executará na Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade serviço de Acolhimento Institucional para 
crianças de 0 a 12 anos incompletos, na modalidade Abrigo 
Institucional, 20 vagas/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 655.200,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
14 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 49/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36244/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Lar Irmã Terezinha 
 Objeto: A OSC executará na Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade Serviço de Acolhimento Institucional para 
idosos, na modalidade Abrigo Institucional, 25 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 630.000,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
15 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36243/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Lar Irmã Terezinha 
 Objeto: A OSC executará na Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade Serviço de Acolhimento Institucional para 
idosos com Grau III de dependência, na modalidade Abrigo 
Institucional, 03 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 108.000,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
16 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 51/2019 ADIT. 01/2020 

(ESTADUAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36233/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Lar São Judas Tadeu 
 Objeto: A OSC executará na Proteção Social Básica Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 
adolescentes, 110 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 108.240,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
   

17 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 52/2019 ADIT. 01/2020 
(MUNICIPAL) 

 Processo Administrativo: Nº 36278/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Lar São Vicente de Paulo 
 Objeto: A OSC executará na Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade Serviço de Acolhimento Institucional para 
idosos, na modalidade Abrigo Institucional, 20 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 504.000,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
18 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 53/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36272/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Liceu Coração de Jesus 
 Objeto: A OSC executará na Proteção Social Básica Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 
adolescentes de 15 a 17 anos, 45 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 44.280,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
19 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 54/2019 ADIT. 01/2020 

(FEDERAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36273/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Liceu Coração de Jesus 
 Objeto: A OSC executará na Proteção Social Básica Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 
adolescentes de 06 a 15 anos, 100 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 98.400,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
20 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 55/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36283/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação para Auxílio da Criança e do 
Adolescente  - Projeto Crescer 

 Objeto: A OSC executará na Proteção Social Básica Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 
adolescentes de 06 a 15 anos, 90 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 88.560,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
21 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 56/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36280/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação de Caridade Santa Rita de 
Cássia de Pindamonhangaba 

 Objeto: A OSC concederá benefício eventual, na modalidade cestas 
básicas, 50 unidades/mês, conforme composição constante 
no termo de referência integrante ao edital do 
chamamento público nº 002/2019. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 94.644,00 
 Data da assinatura: 15/12/2020 
22 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 57/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36281/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação Criança Feliz – São Gabriel 
 Objeto: A OSC executará programa socioassistencial de proteção 

social básica para famílias, 63 atendimentos/mês. 
 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 48.006,00 
 Data da assinatura: 15/12/2020 
23 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36248/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Serviço de Obras Sociais de 
Pindamonhangaba - SOS 

 Objeto: A OSC executará programa sócioassistencial de proteção 
social básica para famílias, 27 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 20.574,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
24 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 60/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36246/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Serviço de Obras Sociais de 
Pindamonhangaba - SOS 

 Objeto: A OSC concederá benefício eventual, na modalidade cestas 
básicas, 100 unidades/mês, conforme composição 
constante no termo de referência integrante ao edital do 
chamamento público nº 002/2019. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 189.288,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
25 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 61/2019 ADIT. 02/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36250/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Serviço de Obras Sociais de 
Pindamonhangaba - SOS 

 Objeto: A OSC executará na proteção social especial de alta 
complexidade serviço de acolhimento institucional para 
pessoas em situação de rua, na modalidade casa de 
passagem, 200 vagas/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 137.120,79 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
26 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 62/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36686/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Taubaté – APAE TAUBATÉ 

 Objeto: A OSC executará na proteção social especial de alta 
complexidade serviço de residência inclusiva, 01 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 69.000,00 
 Data da assinatura: 16/12/2020 
27 
 

EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 63/2019 ADIT. 01/2020 
(MUNICIPAL) 

 Processo Administrativo: Nº 36684/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Esquadrão Vida para Adolescentes 
 Objeto: A OSC executará na proteção social especial de alta 

complexidade serviço na modalidade comunidade 
terapêutica, 20 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 178.390,80 
 Data da assinatura: 15/12/2020 
28 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 64/2019 ADIT. 01/2020 

(ESTADUAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36550/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação dos Salesianos 
Cooperadores de Pindamonhangaba 

 Objeto: A OSC executará na proteção social especial de média 
complexidade serviço de proteção especial a adolescentes 
em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade 
assistida e de prestação de serviços a comunidade, 24 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 102.461,76 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
29 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 65/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36552/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação dos Salesianos 
Cooperadores de Pindamonhangaba 

 Objeto: A OSC executará na proteção social especial de média 
complexidade serviço de proteção especial a adolescentes 
em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade 
assistida e de prestação de serviços a comunidade, 66 
atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 281.769,84 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
30 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 66/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36549/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação dos Salesianos 
Cooperadores de Pindamonhangaba 

 Objeto: A OSC executará na proteção social básica serviço de 
convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e 
adolescentes, 41 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 40.344,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
31 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2019 ADIT. 01/2020 

(ESTADUAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36548/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação dos Salesianos 
Cooperadores de Pindamonhangaba 

 Objeto: A OSC executará na proteção social básica serviço de 
convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e 
adolescentes, 64 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 62.976,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 
32 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 68/2019 ADIT. 01/2020 

(MUNICIPAL) 
 Processo Administrativo: Nº 36554/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação dos Salesianos 
Cooperadores de Pindamonhangaba 

 Objeto: A OSC executará na proteção social básica programa 
sócioassistencial para famílias, 120 atendimentos/mês. 

 Prazo: 12 meses 
 Valor: R$ 91.440,00 
 Data da assinatura: 14/12/2020 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 
1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 192/2020 (PMP 10250/2020) 
Para “fornecimento de uniforme escolar para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino com 
entrega ponto a ponto, conforme especificações e estimativas constantes no termo de referência”, 
com entrega dos envelopes até dia 05/01/2021 às 08h e início da sessão às 08h30. 
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do 
tel.: (12) 3644-5600.  

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 081/2020 (PMP 3895/2020) 
A autoridade superior homologou, em 16/12/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa especializada em serviços continuados de manutenção técnica e 
computadorizada, preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento 
de peças de reposição e acessórios originais ou similares para a frota de veículos da Prefeitura do 
Município de Pindamonhangaba”, em favor da empresa Elizandra Mara de Lima Peças ME, os itens 
01 e 02, no valor total de R$ 200.882,54. 

PREGÃO Nº 105/2020 (PMP 4736/2020) 
A autoridade superior rerratificou, em 10/12/2020, o despacho de homologação da licitação supra, 
que cuida de “aquisição de películas retro refletivas e não refletivas para confecção das placas de 
trânsito (orientativas, indicativas, turísticas e Informativas) no Município de Pindamonhangaba”, 
corrigindo o valor homologado para a empresa EVG Serviços e Comércio de Sinalização Impressa 
ME, sendo assim, onde se leu “R$ 21.150,00 (vinte e um mil, cento e cinquenta reais)”, leia-se “R$ 
21.510,00 (vinte e um mil, quinhentos e dez reais)”. 

PREGÃO Nº 135/2020 (PMP 6369/2020) 
A autoridade superior homologou, em 11/12/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa especializada na realização de serviços em exames de colonoscopia 
com biópsia e anátomo-patológico pelo período de 06 meses”, em favor da empresa Zentor Clinic 
– Clínica de Endoscopia Ltda, o item 01, no valor total de R$ 230.400,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2020 (PMP 7524/2020) 
A autoridade superior, com base na análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde, homologou, 
em 15/12/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais para coleta 
(tubos, cônicos e swab de rayon) para atender a demanda do laboratório Municipal”, em favor da 
empresa Comercial Chizzolini – Gilmar Chizzolini ME, os itens 01 e 02, nos valores unitários de R$ 
1,30, e R$ 0,77, respectivamente. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2020 (PMP 7737/2020) 
A autoridade superior, com base na análise da documentação técnica da Secretaria Municipal 
de Saúde, homologou, em 15/12/2021, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de 
insumos, com finalidade de atender aos usuários do Programa de Diabetes do Município”, em favor 
das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Dakfilm Comercial Ltda: 03-322,02; 05-101,02; Dupatri 
Hospitalar Comércio Importação e Exportação: 01-167,94; 02-25,99; 06-17,17; 07-69,82; Interlab 
Farmacêutica Ltda: 04-35,04. 

PREGÃO Nº 171/2020 (PMP 7913/2020) 
A autoridade superior, após aprovação das propostas pela área técnica da Secretaria Municipal 
de Saúde, homologou, em 15/12/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de 
materiais de consumo odontológico para abastecimento das unidades de saúde bucal”, em favor 
das empresas: BR Vale Distribuidora de Produtos Eireli, o item 10, no valor total de R$ 10.330,00; 
Fabrício de Ramos & Cia Ltda EPP, os itens 01, 03, 05, no valor total de R$ 13.896,00; NM Lemes 
Ribas de Souza ME, os itens 06, 07, 08, no valor total de R$ 4.602,20; Valecir Comércio de 
Produtos Cirúrgicos Eireli EPP, os itens 02, 04, no valor total de R$ 5.136,00. Item fracassado: 09. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 158/2018 (PMP 24825/2018) 
Foi firmado o aditamento 01/2020, de 04/12/2020, ao contrato 194/2018, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em treinamento, educação permanente, material gráfico, sinalização e mão 
de obra especializada para prestação de serviços de classificação de risco em unidade de Urgência e 
Emergência seguindo as normativas do Sistema Único de Saúde no Município de Pindamonhangaba, 
de acordo com as especificações do termo de referência”, para prorrogação até 11/12/2021, e reajuste 
de 5,4268% conforme variação do IPC FIPE, passando o valor total pata R$ 3.456.555,82, assinando 
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Instituto Esperança IESP, o Sr 
Pedro Cipriano da Silva Junior. 

PREGÃO Nº 255/2019 (PMP 31252/2019) 
Foi firmado o aditamento 01/2020, de 01/12/2020, ao contrato 182/2019, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos oficiais”, 
para prorrogação até 05/12/2021, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, o Sr Roberto de Souza Dias, e 
a Sra Neide de Oliveira Souza. 

*** ERRATA ***
PREGÃO Nº 145/2018 (PMP 23543/2018) 
Na edição de 15/12/2020, p 02, desta Tribuna do Norte, na publicação do aditamento da licitação 
supra, que cuida de “contratação de empresa para prestação de serviço especializado de 
implantação e manutenção do patrimônio paisagístico de áreas verdes, APPs e jardins públicos 
municipais”, onde se leu: “PREGÃO Nº 162/2018 (PMP 26833/2018)”, leia-se corretamente 
“PREGÃO Nº 145/2018 (PMP 23543/2018)”; e onde se leu “que cuida de ‘contratação de empresa 
especializada para fornecimento de licenças do Pacote de Aplicativos (software) em nuvem Gsuite, 
incluindo serviço de suporte técnico, conforme especificações no termo de referência’”, leia-se 
corretamente “que cuida de ‘contratação de empresa para prestação de serviço especializado de 
implantação e manutenção do patrimônio paisagístico de áreas verdes, APPs e jardins públicos 
municipais’”.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE PINDAMONHANGABA – CMEP 

CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 2020

Diante das medidas de controle da COVID-19, 
e diante da Nota do CMEP, emitida em 17 
de março de 2020, que trata da suspensão 
das reuniões presenciais do colegiado, 
ficam os Conselheiros e as Conselheiras, 
Titulares e Suplentes do Conselho Municipal 
de Educação de Pindamonhangaba – 
CMEP, representantes do Poder Público 
e da Sociedade Civil, convocados a 
ingressarem em data e horário abaixo, por 
meio de aplicativo de videoconferência, para 
articulação da pauta a seguir:
Boas vindas; Leitura da Ata da reunião 
anterior; Apreciação do Calendário Municipal 
letivo 2021. Informes gerais.  Agradecimentos.
Data:  22/12/2020 (terça-feira)
Horário:  19h00 (será disponibilizado link do 
Google Meet)

Evalda de Andrade Silva Costa  
Presidente do CME – Biênio 2019/2021

Tânia Vieira Creszenzo
Vice-presidente do CME –  Biênio 2019-2021
Os conselheiros que não puderem 
comparecer (sociedade civil e poder público), 
por favor comuniquem seus suplentes e 
justifiquem sua ausência através do e-mail: 
cme@pindamonhangaba.sp.gov.br
http://www.cmepindamonhangaba.com.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.872, 29 DE SETEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº. 6.299, de 19 de dezembro de 2019, conforme inciso I do art. 6º, 
alterada pela Lei nº 6.307, de 18 de fevereiro de 2020,
DECRETA: 
Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 417.018,02 (quatrocentos e dezessete mil, dezoito reais e dois centavos) no 
Gabinete do Prefeito, no Departamento de Obras e Planejamento Distrital, na Secretaria Municipal 
de Segurança Pública, no Comando da Guarda Municipal e no Departamento de Trânsito e 
Mobilidade, na Secretaria Municipal de Administração, no Departamento de Administração, e na 
Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, no Departamento de Manutenção Geral e Logística 
Operacional, em função do superávit financeiro apurado em 2019 e adequação de ações neste 
exercício. A classificação orçamentária será:

01.00 GABINETE DO PREFEITO
01.61 Departamento de Obras e Planejamento Distrital
2006 Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0003.95  3.1.90.13– Obrigações Patronais (1125)                             R$         39.404,81

04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
04.30   Comando da Guarda Municipal
2006 Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0003.95  3.1.90.13– Obrigações Patronais (1121)                              R$      135.078,15

04.40   Departamento de Trânsito e Mobilidade
2006 Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0003.95  3.1.90.13– Obrigações Patronais (1123)                              R$        58.304,63

05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
05.20 Departamento de Administração
2006 Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0003.95  3.1.90.13– Obrigações Patronais (1124)                              R$        51.879,47

13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
13.40 Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional 
2006 Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0003.95  3.1.90.13– Obrigações Patronais (1120)                             R$       132.350,96

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit 
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 29 de setembro de 2020.

Dr. Isael Domingues                              
Prefeito Municipal                                   

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca 
Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 29 de setembro de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.378, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020.

Altera a Lei nº 4.262, de 09 de março de 
2005, que “Institui a Semana Municipal do 
Adolescente”.
(Projeto de Lei nº 117/2020 de autoria do 
Vereador Jânio Ardito Lerário)

Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o caput da Lei nº 
4.262/2005, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Institui a Semana Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente”

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 4.262/2005, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Fica instituída a SEMANA MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, a ser realizada pelo CMDCA 
– Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, comemorada anualmente 
entre os dias 19 a 25 de setembro.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2020.

Dr. Isael Domingues            
Prefeito Municipal 

Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Municipal de Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 14 de outubro de 2020.

Carlos Daniel Zenha de Toledo
Procurador Geral do Municípi 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.382, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a vedação de homenagens 
a pessoas que tenham sido condenadas 
por atos de violência contra a mulher, 
maus tratos aos animais, corrupção, 
improbidade, crimes contra a pessoa e dá 
outras providências. 
(Substitutivo ao Projeto de Lei n° 102/2020, 
de autoria do Ver. Roderley Miotto Rodrigues)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores aprova e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica proibido, no âmbito da 
Administração Pública do Município de 
Pindamonhangaba, a concessão de 
homenagens, moções de congratulações, 
títulos de qualquer tipo de honraria, as 
pessoas que tenham sido condenadas 
com sentenças transitadas em julgado ou 
proferidas por Órgãos Colegiados do Poder 
Judiciário (acórdão), por ato de improbidade 
na administração pública, crime de corrupção, 
crime contra o patrimônio, crime contra a paz 
pública, crime contra a fé pública, crime contra 
a dignidade sexual e crime contra a pessoa. 
Parágrafo único. Incluem-se na vedação 
do “caput” deste artigo, a denominação de 
logradouros públicos, prédios, bens e locais 
públicos municipais. 

Art. 2° A vedação que dispõe esta Lei, 
se estende também, às pessoas que 
tenham sido condenadas com sentenças 
transitadas em julgado ou proferidas por 
Órgãos Colegiados do Poder Judiciário 
(acórdão), pela prática de crimes contra os 
direitos humanos, violência contra a mulher, 
exploração do trabalho escravo, tortura, maus 
tratos aos animais.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas às disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2020.
Dr. Isael Domingues  
Prefeito Municipal                            

Marcelo Ribeiro Martuscelli                                       
Secretário de Governo                            

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos 

em 12 de novembro de 2020.
Carlos Daniel Zenha de Toledo
Procurador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA GERAL Nº 5.446, DE 18 DE 
NOVEMBRO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e nos termos do §2º do art.9º da 
Lei nº 5.801, de 1º de julho de 2015, e ofício 
32/2020 COMUS.
R E S O L V E:

Art. 1º Alterar o inc. I da  Portaria Geral nº 
5175, de 28 de fevereiro de 2019, que 
constitui a Comissão de Acompanhamento 
para fiscalização e monitoramento dos 
serviços executados no Pronto Socorro 
Municipal, que passa a vigorar:

“I – Conselho Municipal de Saúde
Meilai Jesus Shen
Leila Mara da Silva”

Art. 2º Esta portaria entra na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de 
setembro de 2020.

Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2020.

Dr. Isael Domingues                                                              
Prefeito Municipal         

Valéria dos Santos
Secretária de Saúde 

Registrada e Publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos, 

em 18 de novembro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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‘Balaio de Natal’ divulga 
produtores rurais

Com a pandemia e o cance-
lamento da festa de confrater-
nização, o Sindicato Rural de 
Pindamonhangaba começou a 
buscar alternativas para pre-
sentear os associados no final 
do ano. A primeira ideia foi 
comprar cestas de Natal no co-
mércio da cidade e presentear 
os sócios. “Foi então que opta-
mos por montar uma cesta de 
produtos produzidos na nossa 
zona rural, por produtores ru-
rais. Desse modo estaríamos 
homenageando nossos associa-
dos e prestigiando os produto-
res que se dedicam ao trabalho 
de transformar matéria-prima 
em produtos bem elaborados”, 
explica o presidente do Sindi-
cato Rural, João Bosco Andrade 
Pereira.

Outro destaque do “Balaio 
de Natal” é que a maioria dos 
fornecedores foi aluno dos 
cursos oferecidos pelo Sindi-
cato Rural em parceria com 
o Senar, mostrando a grande 
importância da qualificação 
do produtor rural. E o balaio, 
também é fruto do curso de ar-

tesanato em bambu, realizado 
no Sindicato.

O “Balaio de Natal” foi inse-
rido no Projeto Descubra Pinda, 
desenvolvido pelo Observató-
rio Social de Pindamonhanga-
ba, que procura estimular a po-
pulação a conhecer melhor a 
nossa cidade e a prestigiar o 
comércio e os produtores lo-
cais, bem como os atrativos 
turísticos do município. “Essa, 
inclusive, é uma tendência que 
vem ocorrendo em quase todo 
o mundo”, completou, o presi-
dente.

Junto com o “Balaio de Na-
tal”, os associados receberam 
também o calendário 2021 – 
Fazendas de Pindamonhanga-
ba. Um trabalho que também 
foi desenvolvido pelo Sindicato 
Rural com o objetivo de home-
nagear os produtores rurais do 
município.

A iniciativa foi muito bem 
recebida pelos associados do 
Sindicato e temos recebido mui-
to retorno positivo sobre ela. 
“Parabenizo a toda equipe e 
os colaboradores do Sindicato 

Rural por essa iniciativa, pois, 
ajuda a divulgar os produtos 
feitos por produtores rurais de 
Pindamonhangaba com muito 
capricho e de excelente quali-
dade! Sem dúvida, foi um belís-
simo presente. E o calendário, 
um show à parte”, comemorou 
Mara Bolson, associada do Sin-
dicato Rural.

Cada balaio tem um cartão 
de Natal, que no verso traz o 
contato de todos os fornecedo-
res. Dessa forma a produção 
local pode ser divulgada e os 
produtos comercializados pos-
teriormente, atendendo assim 
um número maior de consumi-
dores.

De acordo com o presidente 
do Sindicato Rural, a ideia é que 
o “Balaio de Natal” se transfor-
me em um produto que repre-
sente Pindamonhangaba. “Es-
peramos que o Balaio de Natal 
se torne uma realidade para os 
produtores rurais, que poderão 
oferecê-lo para outras empre-
sas e entidades no próximo ano, 
gerando assim, mais uma fonte 
de renda”, concluiu.

Cada balaio traz um cartão de Natal com o contato de todos os fornecedores no verso

11ª Cia. de Engenharia 
de Combate Leve tem 
novo comandante

Desde a semana passada, a 11ª 
Cia. de Engenharia de Combate 
Leve, do Exército Brasileiro em Pin-
damonhangaba tem novo coman-
dante. No dia 10 de dezembro, o 
capitão Thiago Henrique Barros 
Cardoso assumiu o comando da  
Companhia, ocupando o cargo no 
lugar do também capitão Thales 
Coelho Sérvio.

A formatura contou com a 
presença do general Edson Mas-
sayuki Hiroshi, comandante da 
11ª Brigada de Infantaria Leve, de 
Campinas (SP) e do comandante 
do 2º Batalhão de Engenharia de 
Combate, coronel Conrado José 
Sales Mororó.

Seguindo as orientações sa-
nitárias, a cerimônia não contou 
com a presença de público e foi 

realizada de uma forma mais 
rápida, sem o canto de canções e 
sem o desfile da tropa.

O comandante substituído, 
capitão Sérvio, durante suas 
palavras, agradeceu aos familia-
res pelo apoio ao longo de sua 
carreira, aos pares e comandados 
e aproveitou para elogiar a cidade 
de Pindamonhangaba.

O comandante da 11ª Brigada 
fez a leitura de texto de elogio 
e, logo após, houve a leitura do 
currículo do novo comandante e o 
momento de passagem e assun-
ção do cargo e apresentação 
dos dois capitães ao general. Na 
sequência, os capitães passaram 
em revista à tropa. Logo na sequ-
ência, houve o encerramento da 
cerimônia.

Capitão Thiago Henrique assumiu o comando da Companhia-

Alex Santos/PortalR3

Secretaria de Assistência Social realiza 
cursos de capacitação profissional Pead

A Secretaria de Assis-
tência Social da Prefei-
tura ofereceu cursos de 
capacitação profissional 
através do Programa 
Emergencial de Auxílio 
ao Desempregado – Pead. 
Os cursos tiveram o 
intuito de proporcionar 
uma fonte de geração de 
renda aos bolsistas. 

Os cursos oferecidos 
foram de confeitaria 
artística, qualificação de 
coletores de recicláveis e 
educação financeira. 

No curso de confeita-
ria artística, foi ensinado 
pão de mel, pirulitos e 
frutas, que permitem 
que o estudante adquira 
técnicas de modelagem, 
saiba os tipos de mate-
riais utilizados e preci-
ficação dos produtos. 
Este curso foi ministrado 
pela cake design Josiane 
Fernandes. 

O curso de qualifica-
ção de Coletores de Re-
cicláveis deu aos alunos 
um amplo conhecimento 
no mercado da infor-
malidade e como eles 
podem gerar renda. Foi 
ministrado pela startup 
Você Recicla, em parce-
ria com um consultor de 
empreendedorismo.

O curso de educação 
financeira proporcio-
nou um conhecimento 
mais aprofundado sobre 
“Falar de finanças na fa-
mília” e como conseguir 
administrar o próprio 
dinheiro, pela psicóloga 
e professora universitá-
ria Andreza Manfredini.

Os cursos do Pead visam 
a oferecer mais uma 
fonte de geração de 
renda aos bolsistas

Divulgação

Divulgação
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